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 مقـدمـــــة 
 

 أ 

             Ǌتƨلحيا ǁم العصور وذلǋأ Ǉم Ǒدب المغربǕا ƣتاري ǑƼ Ǒيعتبر العصر المرين

رتبة الشرف عند الدارسيÜǇ نظرا لما امتاƘƨ بǊ الحركة العلمية مǇ نشاط وتǀدم ǑƼ ظل               

  .سياستǊ الحاكمة

كانƘ تǀف ǑƼ صدارة ǋذا العصرÜ وال عجب ǑƼ ذلÜ            ǇƎƼ ǁ"ابǇ خلدوǇ "وشخصية  

عالمية ببعدǋا التƽكيرǐ اǗنسانǑ وأدبيتǌا التǑ تجمƴ بيƈ Ǉلياǋ          Ƙذǉ الشخصية المغربية ال   

            Üياǀبداعا وتلƍ العالمية ƾاƼǓا Ǐلƍ Ǒالمحل ƾƼǕا ƨتتجاو Üنيةƽجادة الǗا Ƙومتطلبا Üƾالمنط

              ƴالعالم وم Ƙلب لغاƹأ Ǐلƍ ارية  والتاريخيةưكرية والحƽدبية والǕا اǌأعمال Ƙذ ترجمƍ

كتاƒ "باحƛيǇƎƼ ÜǇ الكشف عǇ الجانب الجوǋرǑƼ ǐ مƌلǋ          Ǌƽذǉ الشǌرة والتداول بيǇ ال    

العبر وديوان المبتدƈ والخبر في ƈياǃ العرƒ والعجǃ والبربر ومن عاصرǃǉ من ذوي               

 والمتعلƾ أساسا بالكشف عǇ أدبيتǊ ينظر ƍليǊ علǏ أنǊ استكمال Ǘبراƨ             "السلƯان اǓكبر 

يǀة بالǌوية الداخلية الƽرديةÜ    جوانب ǋذǉ الشخصية وعبǀريتǌاÜ وبخاصة أǇ اǕدبية لص        

              ƾأعما Ǉرة الكتابة مǋظا Ƙذƽاستن Ǒالشخصية الت ǉذǋ حكام حولǕا Ưوربما ستغير بع

Ǌب Ǉتتلو ǐالذ Ǒǀيǀالح Ǉتظل المكو Ǒدبية التǕا.  

وعليƍ ǇƎƼ Ǌشكالية ǋذا البحƚ الكبرǎ تنحصر ǑƼ معايير تحديد الماǋياƘ الخاصة            

   Üاǌنية ودرجة أدبيتƽوالب الǀبال          ǑƼ حاưية واƼدبية الصاǕا ƨمرك Ǉذا كاƍا وǋامتداد ǎومد 

ǇƎƼ أدبية اǕنساƾ النƛرية ǑƼ النظرية النǀدية الحديƛة         .  حدودǑƼ ǉ النظرية النǀدية الǀديمة    

             ǑنسانǗشكال اǗا Ǉرعة مƽالمت ƘشكاالǗا Ǉولية تعد مǀالخطط الشكلية وال Ǐلƍ رǀتƽت Ǒالت

  .اǕول

ة الǀديمة ƿد حددǋ Ƙذǉ اǗشكالية ǑƼ دائرة الǀوالب النƛرية          وƍذا كانƘ النظرية النǀدي   

الصاƼية كالخطابة والرسائل والمǀامةǇƎƼ Ü شعرية النƛر باتجاǌǋا نحو نظرية دخلنة النص            

اǕدبǑ النƛرǐ يوسƴ الدائرة اǕولƍ ǏلǏ دوائر أخرǎ تلتƼ Ǒǀيما يعرف اليوم بعلم السرد               

 لƘƽ االنتباƍ ǉلǏ اǕشكال النƛرية المǌمشة ومنǌا        وǋكذا ǀƼد حاولƘ مǇ خالل ǋذǉ الدراسة      

  .Ü بǌدف المƨج بيǇ الدراسة النƛرية الǀديمة والشعرية المعاصرة"ǇƼ التراجم والسير"
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 ب 

وƿد توخيƘ مǋ Ǉذǉ المذكرة أǇ أحدد أدبية اǕشكال النƛريةÜ التǑ يحويǌا الخطاب              

    Ƙكتابا ǑƼ ǐرƛالن–  Ǉخلدو Ǉك    - اب Ǒئية التƨا الجǋوعناصر Ü     الكاتب Ƈبنا ǑƼ أساسا Ƙان

صرحǊ الƽنƼ ÜǑالكتابة اǕدبية كالطبǀاƘ الجيولوجية كلما كشƽنا عǇ طبǀة ظلƘ طبǀة               

مجǌولةǋ Üذǉ الƽرưية التǑ أعتǀتنا معرƼيا كانƘ الداƴƼ اǕساǑƼ Ʃ اختيارنا لǌذا                 

الموưوع ولم أطلƴ علǏ وجود أǐ دراسة سابǀة تصب ǑƼ نƿ  Ʃƽالب ǋذǉ المذكرةÜ اللǌم                

ƍ       دبيةǕبتحديد العناصر ا Ƙتمǋا Ƙالصورة  (ال دراسا ÜاعǀيǗا Üداخل النصوص    )اللغة Ǉم Ü

    ǌكتابات ǑƼ ا الشخصيةǌطرحت Ǒاالت        ǐكرƽالجانب ال Ƙتناول Ǒالت Ƙالدراسا Ưبع ǁوكذل Ü

  .واالجتماعÜǑ وǋكذا نƋمل مǋ Ǉذا البحƚ أǇ يكوǇ تجاوƨا لكل الطبǀاƘ المدروسة 

ƈ" Üدبية الخƯاƒ النƙري في كتاباƖ ابن خلدون       "اǇ  وƿد جعلƘ الدراسة تحƘ عنو    

Ǒالنحو التال Ǐخطة عل ƚأرسم للبح Ǉأ ƘيƋارتƼ:  

اǗشكاليةÜ أسباب اختيار الموưوعÜ الدراساƘ السابǀةÜ       (مǀدمة وƿد حددƼ Ƙيǌا      

Ƙالصعوبا Üامةǌال ƴالمصادر والمراج.(  

Ǒǋة وƛالƛ عناصر ǊيƼ Ƙمدخال تناول Ƙعưو ǁبعد ذل :  

  ).الغربÜ العرب(ية عǇ التطور التاريخǑ لǌذا المǌƽوم عند لمحة تاريخ  -1

 .بعƯ المناƝǋ الشكلية التǑ كاǇ لǌا الưƽل اǕول ǑƼ تطور مǌƽوم اǕدبية -2

الوƿوف علǏ مǌƽوم اǕدبية الحديÜƚ وƼيƍ Ǌشارة ƍلǏ الدراسة العلمية المتبعة لدراسة             -3

 .اǕشكال النƛرية الخلدونية ƿصد ƛƍرائǌا

ǀƼ ÜمƘ بتǀسيمƍ Ǌلƛ Ǐالƛة جوانب علƈ"       Ǐدبية السير "   الذǐ عنونتǊ    أما الƽصل اǕول  

Ǒالنحو التال :  
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 ج 

 üوǓا ƒالسيرة لغة واصطالحا وذكر           :  الجان Ǉƽللتعريف ب ǊيƼ Ƙưيد تعرǌتم

 Ǒǋا وǌالسيرة الذاتية: أشكال Üالسيرة الغيرية Üالترجمة.  

Ü وذلǁ بالتعرƯ   خصصتǊ للكشف عǇ بنية أنواع السير الخلدونية      :  الجانƒ الƙاني 

لبنية كل نوع علǏ حدة مƴ تناول نماذج توưيحية مǇ كل نوع وتحليلǌا مركƨة علǏ أبعاد                

Ü حيƚ اتƠư لǑ  مǇ خالل        )وصف النصÜ وظائف النصÜ المحدداƘ السردية      (ƛالƛة  

  .البعديǇ اǕخيريǇ الخصائص اǕدبية الخاصة بكل نوع

           ùب Ǌعنونت ǐالذ Ǒانƛصل الƽال ǑƼ Ƙبينما تناول" üدبية الرسائƈ"   Ƙسمƿ ǊيƼو Ü

  .الدراسة ƍلƛ Ǐالƛة جوانب

 üوǓا ƒم           :   الجانǋالترسل لغة واصطالحا وأ Ơتعريف مصطل ǊيƼ Ƙيد بينǌتم

  .أنواع الرسائل

 بنية الرسالة حيƚ حاولƘ مǇ خالل تحليل النموذج المختار بداية            :الجانƒ الƙاني 

 Ǌم العناصر المشكلة لǋأ Ǐوف علƿم الوƛ Üابوصف النصǌية ارتباطƽوكي.  

   Ƙالƙال ƒما في الجانƈ   :         Ǒالبنية الداللية الت ƨبراǗ الترابط ƾمنط Ǉم ƘǀانطلƼ

متخذة لكل جانب أمƛلة مǇ النصÜ بغية الوƿوف        .  يطرحǌا المعنǏ العام لمưموǇ الرسالة    

ǐرƛذا الشكل النǋ اǌب ƨامتا Ǒدبية التǕم الخصائص اǋأ Ǐعل.  

     ƚالƛصل الƽال ǑƼ الدراسة Ƙƨورك     Ǌعنونت ǐأدبية الخطابة " الذ"   ƨبراƍ Ǐعل 

 أمƛلة مǇ   - أيưا -الجوانب الƛالƛة التǑ تطرƿنا لǌا ǑƼ الƽصل السابÜƾ متخذة لكل جانب           

              ǐرƛالن Ǉƽذا الǋ اǌب ƨامتا Ǒدبية التǕم الخصائص اǋأ ƨبراǗ سعيا ÜƩالنص المدرو .

  .وانتǌيǑƼ Ƙ الخاتمة ƍلǏ جمƴ بعƯ النتائƝ التǑ أراǋا مǌمة
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ما أǇ اǕدبية منƝǌ يعتمد علǏ تطبيƾ عدة ƍجراƇاƘ ذاƘ االنطالƿة البنيويةÜ              وب

               ƚالحدي ǐالبنيو Ɲǌالمن Ǌليƍ مما توصل ƇǑبش Ƙاستعن ƾالƨاديا لالنƽذا السبب وتǌول

بالمنظور السيميائǑ والسردÜǐ محاولة االستƽادة منǌما ư ǑƼوƇ نظرياƘ السرد               

  .ǑƼ ǐ اǕشكال النƛرية المدروسةالمعاصرة للبحǑƼ ƚ تشكالƘ الخطاب السرد

وعلǏ الرƹم مǋ Ǉذا ǀƼد وظƘƽ المنƝǌ التاريخƼ Ǒيما يخص ذكر المǀاربة                

االصطالحية التاريخية لمǌƽوم اǕدبيةÜ وكذلǁ حينما تعرƍ ƘưلǏ تعريف أنواع اǕشكال            

ƚالƛصول الƽال ǑƼ رية المحللةƛالن.  

تبƴ عدد التراجم والسير    كما استخدمƍ ƘلǏ حد ما المنƝǌ الوصǑƽ اǗحصائǑ لت         

وǋكذا يتƠư أǇ المنƝǌ البنيوǐ لم يكǇ خالصا بل طعم بالتاريƣ   .  الغيرية ǑƼ الƽصل اǕول   

ƇحصاǗوالوصف وا.  

       Ǒǋ المذكرة ǉذǋ ǑƼ اǌاعتمدت Ǒم المصادر التǋوأ  :     Ǌتǀǀح ǐالذ Ǉخلدو Ǉاب ƣتاري

        ǀلل ǏعشǕا Ơوصب Üǐللعسكر Ǉوكتاب الصناعتي ÜǑم    دار الكتاب اللبنانǋأ Ǉأما ع Üǐشندǀل

المراجƼ ƴكاǇ أبرǋƨا كتاب ƿال الراوǐ لسعيد يǀطيǇ وكتاب بنية النص السردǐ لحميد              

        Ǉسويدا Ǒصص لسامǀداللية ال ǑƼ وكتاب ÜǑالمصادر     ......لحميدان Ǉا مǋيرƹو Ü

ƴوالمراج.  

           Ǒرة التƼالمتو ƘمكانياǗمحدودية ا ƩساǕبا ǑǌƼ Ǒتنǌجاب Ǒالت Ƙالصعوبا Ǉأما ع

 Ơر                     لم تتƛالن Ǉنوƽب ƾوخصوصا ما يتعل ǐالتحليل السرد ǑƼ اكتشاف كل ما كتب Ǒل 

Ü التǑ أخالǌا وǇƍ توƼرǑǌƼ Ƙ لم تحظ باالǋتمام الكاǑƼ الذǐ            )السيرةÜ الرسالةÜ الخطابة  (

  .مƩ الǀصة مما لم يسعƽنǑ بالحرية التامة لالǋتمام أكƛر بالموưوع

الطاƿة أǇ أưيف شيئا ƍلǏ دراساƘ      وعلǏ الرƹم مǇ ذلǀƼ ǁد حاولƿ Ƙدر الجǌد و          

- Ǉخلدو Ǉد                -ابǌج ƾوƽي ǐخم الذưال ƚذا التراǌب ƾتحليل يلي Ƈبنا ǑƼ لبنة ƴưأ Ǉوأ 

 الذǐ لم يدخر جǌدا      "علي خذري "وأنوǉ بưƽل اǕستاذ المشرف الدكتور     .  طالبة مبتدئة 

Ƙ لمساعدتǀƼ Ǒد كاǇ نعم المربǑ العلمÜǑ والمعرǑƼ حيƿ ƚدم لǑ كل أنواع المساعدا               
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ه 

              ǇاƼيل الشكر والعرƨج Ǌكما أوج ÜƘمشكال Ǉم Ǒنưيما اعترƼ المتوجة  بالكلمة الطيبة

  .ƍلǏ كل مǇ ساعدنƍ ǑƼ Ǒنجاǋ ƨذǉ المذكرة

                ǉرƽوأستغ Ǉدائبي ƾيƼو تو Ǉعو Ǉم Ǌب Ǒما أمدن Ǐأوال و أخيرا عل Ǐتعال Ÿوأحمد ا

  .لما ƿد يصدر منǑ مƨ Ǉلل أو سوƇ تǀدير

  

  .*السبيلوأسأله أن يهدينا قصد * 
  



مدخل                                مقاربة اصطالحية تاريخية 
  لمفهوم األدبية

  2  

 Ǘوƈ -دبيةǔالتاريخي ل Ƽالسيا :  

ƈ /ƒرƸعند ال:  

تعتبر اǕدبية وليدة الشعرية وذلǁ مǇ خالل بحǌƛا المستمر الساعƍ Ǒلƍ Ǐيجاد نظرية             

  .علمية لǖدب

        Ǐلƍ دبǕور نظرية اǌولية لظǕا Ƙوأر سط "وتعود البدايا  "   Ǌكتاب ǑƼ) الشعر ǇƼ( Ü

صائص اǕجناƩ اǕدبية ǑƼ    حيƚ يعرƼ ƯيǊ صاحبǊ مǇ خالل الكالم ƍلǏ وصف خ           

ǉ1(....عصر(.  

           Ǐلƍ ةǀالعصور الالح ǑƼ تمام بالشعريةǋل االǀترة     :  وانتƼ ǑƼ ألمانيا خاصة

               Ƙالكتابا ǉتجسد ǐالذ Üدب الخاصةǕا Ƙاƨممي Ǉل عƌخالل التسا Ǉم Ǉالرومانسيي

 Ǉالرومانسية عند كل م)ƩاليƼنو Ü2(.....)......شليجل(.  

بǌا مجرد ƍرǋاصاƘ ال ترابط Ƽيما بينǌا ƍال بعد عǀلنة          وǋذǉ المراحل ستظل ǑƼ أƹل    

              Ƙأصبح ƚحي Üأوروبا وأمريكا Ǉكل م ǑƼ Ǉالعشري Ǉرǀال ǑƼ دبيةǖا لǋالشعرية بتحديد

  .Ƽعال علما تطبيǀيا مستǀال

             ǑƼ ولوجيةƼوالمدرسة المر Üروسيا ǑƼ Ǉود الشكالنييǌج ǑƼ ǁذل Ʃنلم Ǉأ Ǉويمك

 ǑƼ انجلترا والوالياƘ المتحدةÜ       (New Criticism)ألمانياÜ ومدرسة النǀد الجديد       

       Ǒسنت Ǉأعمال الشكلية الروسية بي Ƙƨكل     )  1930-1915(  وترك Ǉصل النص عƼ حول

و اتجǌوا أكƛر ƍلǏ ربط     )  السيرة الذاتيةÜ المجتمÜƴ الƽلسƽةÜ الديǇ     (  العوامل الخارجية   

 Ǉدبية وكاǕا Ǉع ƚوم النص بالبحǌƽم "Ǉم" جاكبسوǋƨ3(.......أبر(.  

                                                           
ǀدǐ العربǑ الحديÜƚ المركƨ    اللغة الƛانية ƍ ǑƼشكالية المنƝǌ و النظرية والمصطلǑƼ Ơ الخطاب الن            :   Ƽاưل ƛامر  )1(

  .101م Ü ص 1Ü  1994بيروƘ لبناÜǇ ط/ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاƇ المغرب
شكرǐ المبخوƘ و رجاƇ بǇ سالمةÜ دار توبǀال للنشرÜ الدار البيưاÜƇ             :  الشعريةÜ ترجمة :  تƼƨيطاǇ طودوروف )  2(

  مÜ1987 Ü 1المغربÜ ط
  .14ص 

  .Ü Ƙ83 - 86  ص .Ü دار اƼǓاƾ العربية الǀاǋرة Üد ط Ü د مناƝǋ النǀد المعاصر:  صالưƼ Ɵل)3(
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أما مدرسة المرƼولوجية ƼظǌرǑƼ Ƙ ألمانياÜ واعتمدƘ علǏ التراƚ اǕدبǑ للشاعر            

  ǑلمانǕا  "  ǊجوتGotte  "             دبيةǕبوصف أنواع ا Ƙتمǋم اƛ عة التاريخيةƨة النưƼرا

  .)1(........وأساليب الكتابة ǑƼ مستوياƘ الǀراƇة

رحǌا لưǀايا نǀدية   التǑ تميƘƨ بط  )  اǕنجلوسكسونية(ƛم ظǌرƘ مدرسة النǀد الجديد      

) الغامưةÜ الساخرةÜ المتناưƿة  (جوǋرية تعد مǇ صميم اǕدبية الصورة وأنماطǌا           

    ƚأبحا ǑƼ وبخاصة  " Ƙويمسا Ʃدب      "  بروكǕوأخيرا يعتبر كتاب نظرية ا  )  ǁولي Ǌلرين

Ǉواري Ǉواستي (المدرسة ǉذǋ أعمال ƨأبر Ǉم......)2(.  

) باشالر(  تحليل النƽسǑ الموسƴ     وكانƼ Ƙرنسا ǋ ǑƼذǉ الƽترة يسيطر عليǌا ال         

    ǐالوجود Ǒسƽسارتر(والتحليل الن  (         ÜدبيةǕا ƣخر تبلور الشعرية وترسيƋت Ǐلƍ ǎمما أد

               Ƙعلم السالال Ƙل دراساưƽب Ǉالعشري Ǉرǀال Ǉم Ǒانƛالنصف ال ǑƼ الƍ ة حاسمةƽبص

ǋ Ǉذا  وƿد تمحورƘ أبحاƚ التحليل البنيوǑƼ ǐ الƽترة اǕخيرة م        )  ليǑƽ ستراوƩ (البشرية  

         ǑدبǕالسردية و نظم الخطاب ا Ƙحول البنيا Ǉرǀجرار     (ال Üاƽجوليا كريستي ƚبار Ǉروال

  .)3()......جناÜƘ تدوروف

ƒ /ƒعند العر  

               ƴا مǋاǌمنت Ǐلƍ Ƙد وصلƿ Ǌب ƾوما يتعل ǑدبǕتمام بالشكل اǋاال ǑƼ ود العربǌج Ǉƍ

  "  Ǒر الجرجانǋاǀاسم الم      "  عبد الǀتعد ال Ǒللنظم الت Ǌنظريت ǑƼ     ǐǕخطاب  و ǐǕ ǁشتر

الذǋ ǐو استيعاب   "  منǌاج البلغاƇ وسراج اǕدباǑƼ"   Ƈ كتابǊ   "  حاƨم الǀرطاجنǑ "نوع أدبÜǑ و  

 Ƙة العربية" أرسطو"لنظرياƹود البالǌ4(......و لج(.  

                                                           
   .182-108م Üص Ü1980 2نظرية البنائية ǑƼ النǀد اǕدبÜǑ  مكتبة اǕنجلو المصريةÜ ط:  صالưƼ Ɵل)1(
   .142-140 المرجƴ نƽسÜǊ ص )2(
 والƽكر العالمÜǑ عدد خاص     محمد الخماسÜǑ مجلة العرب   :  مǀال البنيوية و التحليل اǕدبÜǑ ترجمة     :   ميشال Ƽوكو  )3(
)ǐدǀالن Ơد والمصطلǀع)الن Ü1 Ü1988 ص Ü18-19.  
)4 (ǐيدƨال ƾيƼتو : Üد ط ÜƩتون Üللنشر Ʃسرا Üǐدǀالن ƚالترا ǑƼ دبيةǕوم اǌƽم Ƙص 1985تجليا Ü169م.   
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أما ǑƼ العصر الحديƚ وبعد االǋتمام بالنǀد الغربǑ مǇ طرف مجموعة مǇ النǀاد              

السعي المتواصü  "رƨ سماǋ Ƙذا االǋتمام وǋكذا ظǌر       العربÜ حيƚ حاولƘ كتاباتǌم أǇ تب     

والمدعوǃ فلسƻيا ƋلǍ اعتبار النƫ بنية مستقلة بنƻسǊا Ǘ عن كاتبǊا فحسƒ و Ƌنما عن               

ǌخرǓالكتابة ا üشكاƈ ا منǉيرƷ......")1(.  

            Ƙالدراسا ƴم Ƙارباǀالم ǁخالل تل Ǉدية العربية اليوم مǀالن Ƙكذا تحاول الدراساǋو

مǇ منظور  "  اǕدبية النصية "  عاصرة أǇ تصل ƍلǏ بلورة نǀد ƿادر علƿ ǏراƇة          البنيوية الم 

Ǒكر العربƽال Ƙو معطيا Ǐ2(......يتماش(.  

اǕسلوب و البنياƘ السردية والشخصياƘ     "  ويظǌر مǇ خالل البحوƚ التǑ تتجǊ نحو        

 ǎƌوالر Ǉمƨوال  "           ƛسبيل الم Ǐم علǌمن Ǒالعرب Ǉمختلف الوط ǑƼ طاباƿا أǌنجد ل Ǒال ال  الت

محمد مƽتاÜƟ مصطǏƽ ناصفÜ عبد المالǁ مرتاÜƯ عبد السالم المسدÜǐ عبد            "الحصر  

 ÜلưƼ Ɵصال ÜǑالغذام Ÿم......." اǋيرƹو.  

وأخيرا أصبƠ مǇ ناƼلة الǀول التذكير أǇ نشوƇ اǕدبية كاǇ مǇ رحم المدرسة الشكلية              

Ƙاǋمختلف االتجا ǑƼ.  

                                                           
)1  (    Ǒعƨسعد البا  ÜǑالرويل Ǉال         :  ميجا Ƈاưالدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك ÜǑدبǕد اƿمغربدليل النا  /    ÜǇلبنا Ƙبيرو
   .259مÜصÜ2000 2ط
مÜ3  Ü1985      Ü دار اƼǓاƾ الجديدةÜ بيروƘ لبناÜǇ ط       )دراساǑƼ Ƙ النǀد اǕدبǑ   (  ǑƼ معرƼة النص    :   يمنǑ العيد  )  2(

   .40-39ص
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   اǕرƘ المنǊجي الشكلي-ƙانيا

ǉ الجماعة الشكلية الالمعة كانƘ بمƛابة الخلية المنǀسمة التساوǐ التǇƍ           Ǒ تركة ǋذ  

ستظل نواتǌا مشعة ǑƼ مركƨ التƽكير النǀدǐ الحديƚ اللسانǑ منǊ أو البنيوǐ علǏ حد                

سواÜƇ يتجلǏ كل ذلǁ ظاǋرا مǇ حيƚ المبادƏ أو بعƯ تǀنياƘ التحليل التǑ تلǌƽǀا                 

ما أدƍ ǎلǏ صǀلǌا و تطورǋا كما Ǒǋ عليǑƼ Ǌ          الدارسوǇ ونƽخوا Ƽيǌا مǇ روƿ Ɵناعاتǌم م      

  :العǀود اǕخيرة ومǇ أǋمǌا

يتجلǏ حǀيǀة ǑƼ مǌƽوم العالƿاÜƘ التǑ      :   علǏ السماƘ المميƨة   دالتحليل باالعتما /  1

Ǒكل عمل أدب ǑƼ خالل مجموع الوظائف المترابطة Ǉتستنبط م.  

 اƿترانǊ باǕعمال   Ǉƍ وظيƽة كل عمل ǑƼ Ǒǋ     "  "  تينيانوف"ǑƼ ظل ǋذا المǌƽوم يƌكد      

ǎخرǕة  .....اƨا عالمة مميǌنƍ........        ƾل العميƛية التماưرƼ Ǒǋ ةǀالطري ǉذǋ ƾومنطل

  .)1("........بيǇ وجوǉ العالمة

                Ǉعند الشكالنيي ƘƼعر Ǒالت Ƙوحدا Ǐلƍ ة تحليل النصǀطري ǑƼ د استغلƿو

 Ơالتيمة " بمصطل(Theme) ) "Ʃوع الرئيưالمو.(  

Ǉƍ العمل بƋكملǊ يمكǇ أǇ يكوǇ لǊ موưوعǊ          "  بǀولǊ  "  توماشƽسكǑ"  ويشرحǌا  

           Ʃوع الرئيưالعمل مو Ǉسم مƿ كل ǁسيمل Ǌعين ǇǓا ǑƼ و Ʃذا   ....  الرئيǋ ƾطري Ǉوع

                   Ǐلƍأ  وƨحدود ما ال يتج Ǐلƍ ايةǌالن ǑƼ نصل ǎتيمية كبر Ƙوحدا Ǐلƍ للعمل ǁكيƽالت

  .)Motif.. (......)2(الوحدة الصغرǎ ...... أصغر وأدƾ عناصر مادة التيمة

                                                           
أحمد :  ǑƼ أصول الخطاب النǀدǐ الجديدÜ ترجمة     :   تƼƨيطاǇ تودوروفÜ روالǇ بارÜƚ أمبر تواكسرÜ مارǁ أنجينو          )1(

  .16مÜ ص Ü1987 1المدينÜǑ دار الشƌوǇ الǀƛاƼية العامةÜ بغدادÜ العراÜƾ ط
  .17المرجƴ نƽسÜǊ ص ) 2(
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  ƾوظ           "  بروب"وانطلƽللمل Ǒالتحديد الدالل Ǉالناتجة ع Ƙالوحدا ǉذǋ Ǉالحكاية (م

Ü حيƚ الحظ أǇ جملة واحدة تتưمǇ أكƛر مǇ وحدة صغرǎ                       )الخراƼية الروسية 

Ü وǋكذا Ƽ ǇƎƼصال مǇ كتاب يمكǇ أǇ يكوǇ مƌلف مǇ جملة واحدة ويصل                  )وظيƽة(

تǑ اعتمدǋا ƍلǏ تجميƴ الوحداǑƼ Ƙ مجموع وظائف ƛابتة         بưƽل تǀنية التحويل ال   "  بروب"

 Ʃل المدروǀية(تخص طبيعة الحƼ1()......الحكاية الخرا(.  

وƿد اعتمدƘ السردية الحديƛة علǏ ذلǑƼ ǁ تحليل العالƿاƘ بيǇ الوحداƘ السردية              

لتصل ƍلǏ أǇ أصغر وحدة ǑƼ النص Ǒǋ الجملة السردية التǑ تتجƨأ ƍلǏ أحداƚ بسيطة                

Ɲتشمل                تندم Ǉيجب أ ƴعملية التجمي Ǉكيد أƋرورة التư ƴمتتالية م Ǐوحدة عليا تسم ǑƼ 

  .)2().......اǕوجǊ البالƹية( ƿواعد عامة 

2  /               ÜدبǕذا اǋ Ǌليƍ يستند ǐالذ ƴƿو الوا ǑدبǕا ƴƿالوا Ǉة بيƿنوع العال Ǉع ƚالبح

 بذلǁ مǇ خالل    أǐ المرجƴ حيƚ يرǎ الشكالنيوǇ أǇ اǕديب ال يحاكǑ الواƴƿ بل يوǋمنا           

               Ǐباالعتماد عل ǁوذل ÜǑالحس ǁدراǗابلية اƿ Ǉبدائل محسوسة صادرة ع ǑƼ ǉتجريد

يرƈ   ǌن يختبر لƸة الكتابة اǓدبيةÛ      "الوسائل الشكلية المتاحة لǊ حيƚ تصبƠ مǌمة النǀد         

عن   مدǌ تماسكǊا و تنưيمǊا المنƯقي والرمزي ومدǌ قوتǊا ƈو ضعǊƻا بƭƸ النưر             

  .)1(".........عƈ ǃنǊا تعكسǊا ƈو تعرضǊا في كتاباتǊاالحقيقة التي تز

اللسانيةǋ Ǉƍ) Üذǉ الưǀية مستمرة الطرǑƼ Ɵ جميƴ مياديǇ المعرƼة الحديƛة                

التǑ تحاول الكشف عǇ الكيƽية التǑ تǀوم بǌا النصوص ƍ ǑƼعادة            )  السيميائيةÜ السردية 

  .ƍنتاج المرجعياƘ التǑ تنتجǌا

لǏ الدراسة اǕدبية حيƚ يعود ưƼل السبƾ للشكالنييǇ        تطبيƾ الǀوانيǇ الرياưية ع   /  3

             Ǉƨدراسة الو ǑƼ حصائيةǗا ƾر و الطرƛنظرية السالسل لدراسة الن Ƙد استخدمǀƼ) النص

                                                           
   .67الشعريةÜ ص :  تƼƨيطاǇ طودوروف) 1(
   .68 المرجƴ نƽسÜ Ǌ ص ) 2(
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ǐالشعر  (              ǉذǌة بƛالحدي Ƙاللسانيا ƘرƛƋد تƿو Üةǀيƿد Ɲنتائ Ǐلƍ بغية الوصول Ǌذا كلǋو

 السردية الحديƛة Ƽنجد ذلǑƼ ǁ       الطريǀة التǑ طبǀتǌا خاصة ǑƼ الدراساƘ اǕسلوبية أما        

 Ǒالسميائ ƴالمرب"Ʃريماƿ.......")2(.  

ƍشكالية التصنيف النوعǑ لǖعمال اǕدبيةÜ المطروحة مǇ خالل مالحظة مجموع          /  4

الخصائص و الصƽاƘ المشتركة الناتجة عǇ التحليل اǕولǑ لǖعمال اǕدبية التǑ تبناǋا             

الداعية "  نظرية اǕنواع اǕدبية  "  تǌا بصياƹة   الشكالنيوǇ كمصدر لدراساتǌم وƿد تم ترجم     

             ƴǀي ƚصلة حيƽمن Ƙا مجراǌƽا بوصǌƛوبح ÜƯبع Ǉا عǌưدبية بعǕنواع اǕالل اǀاست Ǐلƍ

ǉيرƹ ƴنيا مƼ ة ال يتحاورǀالمغل ǉمحيط حدود Ǉمư 3(.......كل نوع(.  

مǇ نƩƽ  "  العلمية للغاƘ "وƿد انطلƘǀ اللسانياƘ الوصƽية الحديƛة ǑƼ دراستǌا           

معاكسة للنظرية السابǀة مǇ    "  المالحظة الشكلية السابǀة لتخرج بنظرية لǖنواع اǕدبية       

              ƚالبح Ǐلƍ Ǐوتسع Üنواع لتوليد نوع جديدǕا Ǉج بيƨمكانية التماƍ ǎتر ǑǌƼ ومǌƽالم ƚحي

  .)4(......عǇ الǀواسم المشتركة للنوع بǌدف الوƿوف علǏ خصائصǊ اǕدبية 

حدودÜ التǑ تتم بيǇ اǕنواع اǕدبية جعلƘ التمييƨ بيǋ Ǉذǋ Ǉƍ          ǉذǉ العملية العبورية لل    

فاǓنواƱ تختلƯ و تمتزج فيما بينǊاÛ و        "  "  رنيǊ ويلǁ "  اǕنواع لم يعد ذا أǋمية حسب        

ƿا يترǊمن ǃجديدة. القدي Ʊنواƈ Ƽو تخل Ûويحورƈ........" )5(.  

بصƽة مشتركة  وبناƇ علǋ Ǐذǉ المالحظة  تم ƍيجاد تلǁ اǗمكانية لدراسة النصوص             

البنيوÜǐ (بيǇ عدة مياديǇ بعد ǋدم الحدود الƽاصلة بينǌا مǇ طرف أصحاب التصور                 

                                                                                                                                                                                     
  .90مناƝǋ النǀد المعاصرÜ ص :  صالưƼ Ɵل)1(
)2(Ǉخروƈتودوروف و ǇيطاƼƨص :  ت Üǐدǀأصول الخطاب الن ǑƼ28-29 .  
Ü المركƨ الǀƛاǑƼ العربǑ    )تƽكيǁ الخطاب االستعمارǐ و ƍعادة تƽسير النشƋة      (  السردية العربية الحديƛة  :   عبد اƍ Ÿبراǋيم   )3(

Üالمغرب Ƈاưط/الدار البيÜ Ǉلبنا Ƙ3بيرو Ü2003 ص Ü52م.   
   .23 تƼƨيطاǇ تودوروف وƈخروǑƼ  ÜǇ أصول الخطاب النǀدÜǐ ص )4(
)5(  ǁويل Ǌدي :   رنيǀيم نǋاƽترجمة م Üة  :      Ü Ƙالكوي Ü ةƼعالم المعر Üورƽص    1987محمد عص Ü 376م     Ÿعبد ا Ǉال عǀن Ü

  .ƍ52براǋيمÜ السردية العربية الحديƛةÜ ص
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Ǒعند   )  اللسان ǑǌƼ"تدوروف  "  Ǐأما عند   "  نظرية الخطاب وعلم النص   "تسم" ǁديج ǇاƼ "

 ǑǌƼ"مر عند " علم النصǕا Ǐǌوانت"Ƙالنص" جيرار جنا ƴوم جامǌƽم Ǐلƍ.  

ديƛة ưرورة ƍيجاد منƝǌ علمǑ يطبƾ علǏ         ولكǑ يتم ذلǁ ترǎ السردية الح       

  .)1(........النصوص السردية

وعلǋ Ǐذا اǕساƩ يعتبر المنƝǌ الشكلǑ بمƛابة المصباƟ الذǐ أنار معالم الدرب              

ǉبعد Ǉم ƘƇجا Ǒدية التǀالن Ɲǋلمختلف المنا.  

                                                           
  .53المرجƴ نƽسÜǊ ص  )1(
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 : Littérarité مǊƻوǃ اǓدبية -ƙالƙا

دراسة النص بعيدا عǇ مرجعǊ  دوǑǋ       Ǉ عملية تحليلية يǀصد بǌا عموما       "  اǕدبية"

  ".بنية النص اǕدبية" ƽƹƍالǊ أƿ ǐراƇتǊ داخل 

وǋكذا ƼاǕدبية ال تتجاوƨ النص اǕدبÜǑ بل تغوص  ǑƼ أƹوارǉ لتǀتلƴ اǕصناف               

  .الداللية المرجعية و الخصائص اǕسلوبيةÜ التǑ تمتلǁ صƽة المƛال أو النموذج

       ǉحدد ǐدبية الذǕوع اưمو Ǌعين ǁج"وذلǇائال"  اكبسوƿ"  :     ما ǈفي عموم ƒدǓا Ƨلي

يمüƙ موضوƱ علǃ اǓدƋ Û ƒنما موضوعǉ ǈو اǓدبيةƈ Ûي ما يجعü من اƙر ما ƙƈرا                   

وذلǁ ما نǀصدǉ عندما نتكلم عǇ تلǁ اǕبعاد الƽنية المعنوية الخƽية التƈ"…..)1(  Û              Ǒدبيا

ريرǐ النƛريةÜ التǑ    الملموسة مƛال ǑƼ متوǇ المتنبÜǑ أو مǀاماƘ الح         -اǕدبية-تستنبطǌا

أكسبتǌا سمة التƛƋير الخالد المتمƛل ǑƼ تƋلǌǀا علǏ رأǋ Ʃرم االختيار المتكرر ǑƼ كل                

  .عصر

وǑƼ الحǀيǀة ǇƎƼ اǕدبية وليدة التƽكير النǀدǐ النامǑ مƴ مساريǇ نǀدييǇ لعبا دورا               

 Ǒومǌƽطار المǗتشكيل ا ǑƼ عاالƼ "دبيةǖل."  

 Ǐد تجلƿول"وǕالد" المسار ا ǑƼ ǑǌƼ Ǌال مرجعƍ النص ǑƼ رأǀال ت Ǒعية التƿراسة الوا

Ƹتبال"                 Ǉفي اتجا Ûǈو مرجع ƫالمسافة بين الن ƅاƸلƋ ǍلƋ ةƸالمبال Ǉذǉ ƼƯا منǊب üليص

Ʋالمرج)ÝƲالواق(      ƫخصوصية الن ǈومع ǈفي ƒيƸالذي ت Û......."  )2(  Ü   يلةƨǌة الƇراǀال ǉذǋ

  .ƍ Ǒليǌاجعلتǌا عاجƨة علƍ Ǐدراǁ أدبية النصÜ رƹم أنǌا ترم

Ü )الشكليةÜ البنيويةÜ الشعرية  (أما المسار الƛانƼ Ǒيتجسد ǑƼ مجموع البحوƚ النǀدية الحديƛة          

مدرجة بحǌƛا  "  أدبيتǊ"التǑ جعلƿ Ƙاسمǌا المشترǋ ǁو عƨل النص عǇ مرجعǊ لتحديد             

                                                           
)1(  Ɲيرلنƍ يكتورƼ   : ترجمةÜالمغرب       :  الشكالنية الروسية Ƈاưالدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمركÜمحمد Ǐالول  / Ƙبيرو

  .14مÜ ص Ü2000 1لبناÜǇ ط
  .ǑƼ64 معرƼة النصÜ ص :  يمنǑ العيد)2(
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بǊا منǉ ƼƯذǇ المبالƸة ƋلƋ ǍلƸاƅ         "وǋكذا يصل "  الشعرية"المعرǋ ǑƼذا تحƘ مǌƽوم      

Ü بحيƚ )1(......" النƫ ومرجعÛǈ في اتجاǇ النƫ الذي تƸيƒ شكليتǈ المرجƲالمسافة بين

Ƈحصاƍو ƨرƼ التحليل مجرد Ơيصب.  

Ǖنǌا تƽتǀد ƍلƍ Ǐنارة ưوئية خارجية      "  بعدم اƿǗناع "ǋذǉ الưبابية التǑ جعلتǌا تتسم       

)ƴالمرج.(  

            Ǐعل ƨبالتركي Ǌƽنستش ǐالمتغير الذ Ƙابƛذا الǋ Ǐلƍ وبغية الوصول ÜǊول   وعليǀال 

             Üةƛول العلمية الحديǀالح Ƙشرعية استعارة أدوا ƴم ÜǊلǀح ǑƼ خوذاƋم ǑدبǕا) ÜƘالليسانيا

 Ǒعلم المعان........ƣال  (          ǉاالتجا Ǉجة بيƨبعملية مما Üاƽنƈ المذكور Ǒالنام ǐدǀالن ƚام البحƿ

ǌا المرجعǑ واالتجاǉ النصǑ ال للتوƼيƾ بينǌما بل سعيا لتطوير بحǑƼ Ǌƛ النصوص لمعرƼت            

 ǑƼ ةǀيƿدبية"الدǕا اǌ2("........بنيت(.  

    ƘƇد جاǀƼ كذاǋدبية"وǕا  "         ǑƼ Ǌدب ومراجعǕا Ǉائمة بيǀحدا للمساواة ال ƘعưوƼ

ǑǌƼ بخالف ǋذǉ   )  تاريخيةÜ اجتماعيةÜ سيكولوجيةÜ سياسية    (  حǀل الدراساƘ اǕدبية     

              Ǐلƍ ا  بلǌميشǌالنصية أو ت ƴة المراجƇراƿ Ǐلƍ Ǐال تسع Ƙر"  الدراساƿ  ة أدبية النصƇا "

         ǑدبǕا Ǌنظام ǑƼ اربة باطنية للنصǀدبية مǕاƼ"       اǉالعناصر التي يمكن اعتبار ƿي تلƈ

ماƙلة في النƫ محددة لجنسǈ الƻني ومكيƻة لƯبيعة تكوينǈ وموجǊة لمدǌ كƻاƅتǈ في              

  .)ƈ".......)3داƅ وưيƻتǈ الجمالية علǍ وجǈ التحديد

كيƹ تحدد القيمة الجمالية    :  اب عǇ السƌال  ǑƼ الجو "  اǕدبية"ويمكǇ اختصار اǋتمام    

ƫللنÞ  

               Ǐلƍ اǌرسم حدود مصطلح Ǉال ال بد مƌذا السǋ Ǐجابة علǗا ǑƼ دبيةǕا Ơتنج Ǐوحت

  .جانب باǑƿ المصطلحاƘ التǑ تتǀاطƴ معǌا
                                                           

  .64 المرجƴ نƽسÜǊ ص )1(
  .68 المرجƴ نƽسÜǊ ص )2(
  .88مناƝǋ النǀد المعاصرÜ ص :  صالưƼ Ɵل)3(
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   ƴاطǀتت Ǉذƍ  "دبيةǕا  "    Ǉكل م ƴسلوبية"و"  الشعرية"مǕول     "اǕا ƴاطǀر التǌيظ ƚحي Ü

  . الƛانƼ ǑيتجلǑƼ Ǐ الوحداƘ الصغرǑƼǎ  مǀطعǌا الكبير أما

ǑǌƼ تستعيǇ  "  علم النص "ǋ ǇƎƼدف اǕدبية ǋو     "  اللغة"  وǇƍ كاǋ Ǉدف اǕسلوبية ǋو      

نظرية "بǌا وتتجاوǋƨاÜ وكلتاǋما ǑƼ النǌاية تنưوياǇ تحƘ الشعرية وǋدǌƼا ǋو ƍيجاد                

  .)1(......"علمية لǖدب

لتǑ تجعل مǇ خطاب ما خطابا      ومǋ Ǉنا يصبƠ الجواب ǋو ƍيجاد مجموع المǀاييƩ ا        

         Ǉيحددو Ǉيƛالمحد Ǉالدارسي Ưذا ما جعل بعǋأدبيا و"      Ʊموضو Ƽدƈ üدبية'بشكǓالذي '  ا

  .)2(....."اǓدبي و ليƧ اǓدƒ بوجǈ عاǃ ' الخƯاƒ'سيصبǉ ƞو 

تعتبر اǕدبية منǌجا جديدا ونظرية علمية شمولية تطبيǀية وتوجǌا          :  وخالصة الǀول 

وص اǕدبية بغية الوصول ƍلǏ الطريǀة المƛلǏ التǑ تكشف طاƿة           محدƛا ǑƼ تحليل النص   

  .النص المتƽردة

               Ǌذا التوجǌية لƽالكش ƘاƇجراǗا ƾبتطبي ǁذل Ǐالتدليل عل Ǐلƍ بحاجة ǇǓولعنا ا

-المتمƛلة ǑƼ دراسة علمية للسردية اǕدبية علǏ اǕشكال النƛرية ǑƼ كتاباƘ العالمة                      

 Ǉخلدو Ǉاب-   ƚحي "  ưن نƈ üبراز        نحاوƌب ƿوذل Ûنتيجة عملية تقريرية ǈنƉك Ʊر الموضوǊ

  )3(..".حيزاǉ Ɩذا السياƼ التقريري حتǍ في مجاü الموضوعاƖ  والمضامين

  .وùùǋذǑùǋ ǉ المرامǑ التǑ تحùاول ùǋذǉ الدراسùة الوصùول ƍليǌùùا

                                                           
مƽاǋيم الشعريةÜ دراسة مǀارنة ǑƼ اǕصول والمنƝǌ والمƽاǋيمÜ المركƨ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاƇ              :   حسǇ ناظم  )1(

  .38-36مÜ ص Ü1994 1روƘ لبناÜǇ طبي/ المغرب
)2  (       Ǒتحليل الخطاب الروائ ÜǇطيǀسعيد ي  )  التبئير Üالسرد ÜǇمƨالمغرب     )  ال Ƈاưالدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمركÜ /

  .14مÜ ص Ü1997 3بيروƘ لبناÜǇ ط
)3( Ʃ .ج  .Ƙترجمة        :  سميد  Üƾنظرية وتطبي ÜدبيةǕال دراسة علمية للسردية اǀال  :  م ƇنماǗا ƨمركǑومǀ    /  مجلة العرب

  .81مÜ ص Ü1990 9والƽكر العالمÜǑ ع 
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Ǘوƈ -يدǊتم :  

ƈ-السيرة ƹتعري   

  :  لƸة-1

  ǇƼ"السيرة  "             Ǉƽذا الǋ د عرفƿو ÜǑدب العربǕا ǑƼ ةƨرية المميƛالن Ǉنوƽال Ǉم

Ü وأنتجƘ  ةاƨدǋارا كبيرا ǑƼ الǀƛاƼة العربيةÜ وخصوصا مƴ تطور الحưارة اǗسالمي           

والƽلسƽة ƈلياƘ نǀدية مǌمةÜ خصوصا وأنǌا تعتمد علǀƛ ǏاƼة واسعة ǑƼ اللغة والبالƹة               

والǊǀƽ والتاريƣ وƹيرǋا وشكلƘ بذلǁ مدونة أدبية ذاƘ أǋمية ǑƼ حƽظ حياة اƼǕراد                

  .           والجماعاÜƘ و مƛ Ǉم تعتبر مصدرا أساسيا ǑƼ حƽظ تاريƣ اǕمة

اǋتماما خاصا مǇ   "  سير"  ونظرا لǌذǉ اǋǕمية التǑ يƌديǌا ǋذا الǀƼ ÜǇƽد نالƘ مادة         

السيرة بالكسر السنةÛ وقد      ":  مدلول اللغوǐ للكلمة ƿائال   الذǐ أورد ال  "  التاج"صاحب  

سارƖ سيرتǊا Û و السيرة الƯريقة يقاü  سار الولي في  رعيتǈ سيرة حسنةÛ و السيرة                 

     Ǎتعال ǈا فسر قولǊيئة و بǊال"  :  ǍولǓا اǊا سيرتǉ1(......  (*)"سنعيد(     Ǌسƽن  Ǐو المعنǋو Ü

       Ǌولǀب Ɵصاحب مختار الصحا ǉأورد ǐسيرة        السي"  :الذ ǃǊسار ب üريقة يقاƯرة ال

ƎƼ Üذا كاǇ اǕمر كذلǁ يصƠ الǀول أǇ السيرة بوجǊ عام مذǋب خاصÜ و               )2(......"حسنة

ليƩ شيئا مشتركا بيǇ الناƩ جميعاǑǌƼ Ü بعبارة أخرǎ سلوǁ ذاتǑ يسلكǊ اǗنساƼ ǑƼ Ǉعل               

  .محمود أو مذموم

  

  

                                                           
  21: سورة طÜ Ǌ اǓية   (*)

)1 (ǐبيدƨال Ǐưمرت:Ƨر القاموǉمن جوا Ƨم تاج العرو Ü1ÜǇلبنا Ƙمكتبة الحياة بيرو Ü1 ط Ü1306 Üùǋ  
  .387ص

)2 (ǐƨادر الراǀمحمد عبد ال  :Ɲمختار الصحا Üد ط ÜǇلبنا Ƙبيرو ÜǑدار الكتاب العرب Ü1401ùǋ/1981م  
  .325 ص 
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  : اصǘƯحا-2

المعروƼة ǑƼ اصطالƟ   "   بالسيرة " مǇ الناحية االصطالحية نجد أǇ المǀصود        

  ƇدباǕدبية "  اǕا"  بالترجمة اǌير فيسرد في          :"أنǉحد المشاƈ حياة ƒالكات ǈفي ƭيعر Ƙبح 

 Ʊذيو ǍلƋ Ɩدƈ ا وǊالتي حقق Ɩالمنجزا üصƻوي Ûو الترجمةƈ حياة السيرة üمراح Ɩحاƻص

  .)1(....."شǊرتÛǈ وǉƈلتǓ ǈن يكون موضوƱ الدراسة

   Ǒǋ خرƈ تعريف ǑƼبحياة         ذ"  :  و ƹالتعري üدبية الذي يتناوǓا ƱنواǓمن ا Ʊالنو ƿل

رجƈ üو ƈكƙرÛ تعريƻا يƯوƈ üو يقصرÛ ويتعمƈ Ƽو يبدو علǍ السƞƯ  تبعا لحالة العصر                 

        ǃقافة المترجƙوتبعا ل Ûالترجمة ǈفي Ɩالترجمة     –الذي كتب ƒكات ǌƈ -    Ǎعل ǈقدرت ǌومد 

لمعلوماƖ التي تجمعƖ لديǈ    رسǃ صورة كاملة واضحة دقيقة من مجموƱ المعارƹ وا         

ǈل  ǃ2(....."عن المترج(.  

Ü وǋو  "سيرة"ƍذǋ Ǉناǁ مصطلƈ Ơخر يترادف ǑƼ داللتǊ االصطالحية مƴ مƽردة            

             Ǒưتǀمر ال يǕاƼ ÜǇاستعمال المصطلحي ǑƼ ادǀوالن Ǉاختالف الدارسي Ǐالترجمة وعل

          Ǉيكم ƾرƽالƼ Üشكاالƍ لƛال يم ǊنǕ الجدل Ǉيرا مƛكǗوƈ ǑƼ   :  "سǗما في    اǊل Ʋالشائ ǃتخدا

      Ɩيما كانƻيضا فƈ السيرة"  المصادر العربية  "      ƫبشخ Ɩالتي عني Ɩالمرويا Ǎعل üتحي

تحيü علǍ خǘصاƖ موجزة    "  الترجمة"  كانƖ  ]  صلǍ اŶ عليǈ و سلǃ    [  الرسوü محمد   

 ƒدǓو ا ǈقƻو ال Ƙالحدي ǃǘعƉب ƹللتعري.....ơ3(....."ال(.  

فالترجمة كلمة دخيلة Ƌلƚ  "     Ǎ االستعمال   ǑƼ حداƛة المصطلƠ مǇ حي     :  ƙانياو

العربية من اللƸة اǓرامية جرǌ اǗستعماü بǊا في ƈوائü القرن السابƲ الǊجري استعملǊا             

" ǌالحمو Ɩالبلدان "في  "  ياقو ǃمعج  "  ƫحياة شخ Ǎ4(  ....."بمعن(     Ǐلƍ نا نخلصǋ Ǉوم Ü

  علوماƘ الشخصيةÜ أǇ السيرة Ǒǋ سرد موجƨ لحياة شخصية ذاƘ اعتبارÜ تتناول بعƯ الم

                                                           
)1    (   ǐدبي         :  عبد اللطيف السيد الحديدǓالنقد ا ƅيرية في ضوƸفن السيرة بين الذاتية وال       Üدار السعادة للطباعة مصر Ü
  .11مÜ ص Ü1996 1ط
  .Ü09 د ÜƘ ص Ü3 دار المعارف مصرÜ طالتراجǃ و السير: د عبد الغنǑ حسǇ محم) 2(
Ü المƌسسة العربية للدراسة    )بحƘ في البنية السردية للموروƘ الحكائي العربي       (  السردية العربية :  عبد اƍ Ÿبراǋيم  )3(

  .143مÜ ص Ü2002 2والنشرÜ بيروƘ لبناÜǇ ط
)4  (    Ǉاƿطو ǎدوƼ Üǐريم العيساو   : Ɩة السيرة   -نقد الذاƅقرا        Üرةǋاǀال Üالدار المصرية اللبنانية Üةƿبالشار Ƙتياƽأندية ال Ü
  .10مÜ ص Ü1999 1ط
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ولعرƯ بعƯ الشواǋد   .  وبعƯ الخصائص العلمية واǕدبية أو العǀلية أو ƹيرǋا       

          Ơمصطل Ơم أصبƛ Ǉواال ومƿأعماال و أ Ǌحيات Ǉة    "  السيرة"  مƽنواع مختلǕ مصطلحا جامعا

  .مǇ اǕشكال السيرية

ƒ-السيرة العربية üشكاƈ :  

Ǒǋ ةƛالƛ السيرة  العربية أشكاال سيرية ǇƼ عرف:  

1 /ǃالتراج :  

              Ƙذكر المحطا Ǐالمترجم عل ǊيƼ تصرǀي ǐالذ Üبưتǀالسرد الم ǁا ذلǌصد بǀو ي

              Üابتةƛ عناصر Ǐالتراجم عل ƩسƋو تت ÜǊحياة المترجم ل ǑƼ ةƨالبار ǎالكبر  "  ǍلƋ ƹدǊت

               Ǉخبارƈ Ǎة وجيزة علƻا وقǊتعقب Ûاسما وكنية ولقبا Ûǈل ǃالموجز بالمترج ƹالتعري

  .)1(....."تتناسƒ وǉƈمية الشخƫ. لعلميونتاجǈ اǓدبي ƈو ا

      Ǉأ Ǉاد والدارسيǀعند الن Ơالعربية "والراج ǃالتراج"      Ǉور مǌالظ Ǐلƍ ƾأسب Ƙكان 

           ƚصحة الحدي ƾيƿتد Ǐلƍ دفǌي ǐالذ Ǒالدين ƚاستجابة للباع ǁالسيرة و ذل  .   Ǉيتم م ƚحي

ǗسنادÜ ولكǇ  خالل الصورة المستنبطة مǋ Ǉذǉ التراجم بياƿ Ǉيمة المحدƚ و مكانتǊ مǇ ا             

الشعراÜƇ اǕطباÜƇ الحكماÜƇ   :  سرعاǇ ما تطور مǌƽوم الترجمة عبر التاريƣ ليشمل         

....ƣ2(ال(.  

             Ǌسƽن Ưرƽبالتراجم أمرا ي Ǉتمام العرب والمسلميǋا Ơذا التطور أصبǌونتيجة ل

نظرا ǋǕميتǌا و ƼائدتǌاÜ وال أدل علǏ ذلǁ مǋ Ǉذا الموروƚ الǌائل مǇ كتب التراجم مƛل                

الطبǀاÜƘ وتراجم الǀراƇ والكتابÜ وكتب اǕخبار والمعاجمÜ ولعل مǇ أبرǋƨا معجم           كتب  

  ǐالحمو Ƙوƿليا ƇدباǕكتب التراجم كتاب معجم ا ƴأوس Ǉولك Ǒبانƨللمر Ƈراǀال . Ưوسنعر

  .Ƽيما يلǑ  نماذج مǇ السير

                                                           
)1( Ü يمǋبراƍ Ÿص السردية العربية عبد ا Ü148.  
  .148  المرجƴ نƽسÜǊ ص )2(
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  :السيرة الƸيرية/ 2

لǍ اǓقü تركز علǍ سردا تاريخيا مقصودا لحياة Ƌنسان ƈو ع"وǑǋ مǌƽوم عام يǀدم    

الجزƅ اǓكبر من حياتƈ ǈو الجزƅ الذي جعü منǈ شخصية مبرزة وǉذǇ المواصƻاǉ Ɩي               

Ƽ Üالƛابƍ Ƙذا أنǌا صياƹة مƽصلة لحياة أعالم          )1(...."التي تمنƞ السيرة شكلǊا اǓدبي     

Ǌير الشخص المترجم لƹ باعتماد وسيط ǇيƼمعرو.  

       Ǉتمام العرب والمسلميǋا Ǉأ ƾبالسيرة  "والح      Ǎتقتصر عل Ɩيرية بداية كانƸال

   ǍƻƯخبار المصƈ–   محمد ρ-     üريبا فلشخصية الرسوƷ مرǓا Ƨولي Ûρ    المكانة الرفيعة  

في نƻوƧ المسلمين مما جعü اǗحتƻاư بسيرتǈ المحمودة ƈمرا مرƷوبا ومن بين ƈشǊر              

     ǈعن Ɩالسير التي كتب  "     ƾسحاƍ Ǉسيرة  اب)Ƙ  :152 ùǋ (   وسيرة Ü"    ǃاشǉ بن ƿعبد المال

)Ɩ  :218 ـ ǉ (             ة عامة مماƽرد بصƽحياة ال Ǐبمعن ƘاستعملƼ اǌاستعمال ǁم تطور بعد ذلƛ Ü

ـ ƈ)Ɩ  :953حمد بن Ưولون  Ǘبن الداية       "  أدƍ ǎلǏ ظǌور سير كƛيرة منǌا سيرة       ǉ ( Ü

  .)ǉ (.......) 2ـƖ :622( صƝǘ الدين Ǘبن شداد " وسيرة 

ρلتعلƾ بشخصية الرسول والواƠư أǇ الǌدف مǇ مƛل ǋذا النوع مǇ السيرةǋ Üو ا

  .Ü ومƛ Ǉمة الحديƚ عǇ سيرتǊ بكل ǋذǉ التƽاصيل

                Ǒوعưا أداة للتعبير الموǌالسير أن Ǉذا النوع مǋ ƨم ما يميǋأ Ǉأ Ǐلƍ ونخلص

  .الناتƝ مǇ المروياƘ اǗخبارية ذاƘ الحǀيǀة التاريخية حول تلǁ الشخصية

                                                           
  .141مÜ ص 1998طÜ. Ü دار ƹريب للطباعة والنشر والتوƨيƴ الǀاǋرةÜ ددليü الناقد اǓدبي:   نبيل راƹب)1(
)2(Ǉحس Ǒوالسير:   عبد الغن ǃص التراج Ü28-31- 32.  
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  : السيرة الذاتية/ 3

ترجاعية التǑ يǀدمǌا المƌلف عǇ ذاتÜǊ وبعبارة أدǑǋ        ƾ الǀراƇة الƨمنية الƛانية االس    

Ǒǋ  :  "              ǈعمالƈ ويسرد ÛǇخبارƈ و ǈƙحواد üفيسج Ûǈسƻن ơتاري ǈسƻبن ƅالمر ƒن يكتƈ

ǇارƙƆو  .             üƊوتض ǃưتع Ƙحداƈ ا منǊفي ǈل ǌوما جر ǈولتǊوك ǈوشباب ǈولتƻƯ ǃياƈ ويذكر

 ǈميتǉǓ السير       )1(...."تبعا Ǉذا التعريف أǋ Ưمعر ǑƼ ويالحظ Ü      Ǉنابعة م Ǉالبا ما تكوƹ ة

                 ÜƩو باطل أو العكǋو  ƾبالح Ǌسƽن Ǉاع عƼالد ǑƼ المغاالة Ǐلƍ ود الكاتبǀة ذاتية تƽعاط

 Ƙذا اعتدلƍ اǌير أنƹ"ǈحيات Ǎباقا علƯان  Ǉرƙكƈو üعن رج ƒما يكت Ƽصدƈ Ɩ2(....."كان(.  

     Ǒǋ خرƈ تعريف ǑƼو  :"         Ǉواقعي عن وجود ƫشخ ǈب ǃري يقوƙحكي استعادي ن

  .)Ûƫ".....)3 وذلƿ عندما يركز علǍ حياتǈ الƻردية و علǍ تاريơ شخصيتǈالخا

      Ǉأ Ǉيǀالساب Ǉيƽالتعري Ǉم Ơưالسيرة الذاتية "  والوا"   Ǒǋ Ǘوƈ:    شكالǕا Ǉشكل م 

   Ǒǋو Üريةƛانياالنƙ:            Üوعية أو بتكلف و مغاالةưل بموǀد تنƿ تاريخية ƚحداǕ ية خاصةƌر 

 Ǒǋاوƙالƙ : عاليةƽان Ƙحاال Ǉالمعاشةتعبر ع ƚحداǕا ǑƼ يرƛƋر و التƛƋالت Ǉم.  

Ǒǋ نتاج الƽطرة اǗنسانية     "  أǇ السيرة الذاتية العربية    "ويرǎ عبد اƍ Ÿبراǋيم      

الرƷبة المتƉخرة في تقديǃ سيرة اعتبارية Ǘشخصية دقيقةÛ تعنǍ          "  المتجسدة مǇ خالل  

الخياراƖ بوصƹ رحلة البحƘ عن الحقيقة في بنية ƙقافية يزداد فيǊا الصراƱ بين                

Ü وƿد وصلنا ǋذا النتاج ممƛال ǑƼ سير ذاتية متنوعة مǇ بينǌا            )4(....."العقائدية  والƻكرية  

)Ǉحسي Ǌط ÜǇأحمد أمي ÜǇخلدو Ǉاب ÜǑالƨالغ Üسينا Ǉاب Üمƛيǌال Ǉسيرة اب.(  

              ƾسيا ǑƼو Üديمةǀية العربية الƼاǀƛالبنية ال ǑƼ تا للنظرƼا الƨكذا تشغل السيرة حيǋ

  ƛذا العمل الǋ            ƣلتاري Ǒمنƨال ƾالعم ǑƼ ǉياƍ Ǉصليƌم ǑدبǕا Ʃذا الجنǋ المغاربة Ɲأنت ǑƼاǀ

       Ƈالƌǋ ƨأبر Ǉو م Üة العربيةƼاǀƛال"   Ǉخلدو Ǉب Ǉعبد الرحما  "    Ưسنحاول تحليل بع ǐالذ

Ǉƽذا الǋ Ǐللتدليل عل Ǌنصوص   . 

                                                           
  .23المرجƴ نƽسÜǊ ص )1(
  .03المرجƴ نƽسÜǊ ص )2(
)3(Ǉيليب لوجوƼ:الترجمة الذاتية في فرنسا Ƽاƙطالمي Ü1975ص Ü24)ǐريم العيساو Ǉال عǀص: ن ÜǇاƿطو ǎدوƼ12.(  
)4( Üيمǋبراƍ Ÿص السردية العربيةعبد ا Ü154.  



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  18

  : بنية السير-ƙانيا

     Ʃتنوع جن Ǐعل Ǉالدارسو ƴد أجمǀرة   "السيرة العربية   "  لƛوك Ü    Ǉا مǌتنانƼا و اǌكتب

حيƚ المنƝǌ المتبǑƼ ƴ ترتيب العناصر المكونة للنص مǇ كاتب ǓخرÜ وǋذا ما يحيل                

البنية بالضǃ والكسر وما بنيتǈ وجمعǊا البنǑǌƼ"        ÛǍ  "  الŽبŃنية"عليǊ الجذر اللغوǐ لكلمة     

 الكعبة  وتكون البناية في الشرƹ و ƈبنيتƈ ǈعƯيتǈ بناƈ ƅو ما يبنǍ بǈ دارا  والبنية كƸنية               

Ü وكانƘ الداللة اللغوية ǋذǉ موجǌا للداللة االصطالحية Ƽالبنية اصطالحا          )1(......."لشرفǊا

  .)Ǘ"....)2 محالة مجموعة عǘقاƖ تتبƲ نưاما معينا مخصوصا"

                ƾƼو Ǐو كل ما بنǋ واحد Ǐمعن Ƙالبنية تنحصر تح Ǉلنا أ Ơưيت Ƙالدالال ǉذǋ Ǉم

  .نظام معمارǐ خاص

 بوصǌƽا جنسا سرديا تتمتƴ ببنية خاصة تتشكل -عند ابǇ خلدوǇ– واǕشكال النƛرية

               Ƙاƨالمي ǁتل Ǉترǀوت Üاǌخاصة ب Ƙاƨا مميǌليƍ يفưمما ي ÜǊليƍ Ǒتنتم ǐالنوع الذ ƾƼو

  .Ƽكيف يتم ذلÞ ǁ. بطرائƾ تشكلǌا

                                                           
  .ÜƘ305 ص .طÜ د.Ü دÜ4 دار العلم للجميƴ بيروƘ لبناÜǇ مالقاموƧ المحيƯ: دǐ  الƽيروƈ ƨبا)1(
)2(     Ǒعƨسعد البا ÜǑالرويل Ǉلحا نقديا معاصرا          :    ميجاƯر من سبعين تيارا ومصƙكǓ ةƅضاƋ دبيǓالناقد ا üدلي  ƨالمرك Ü

  .68مÜ ص Ü2002 3بيروƘ لبناÜ Ǉ ط/ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاƇ المغرب
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ƈ-ǃبنية التراج :  

1-ƫالن ƹوص :  

لǏ صعيد التوƨيƴ   كونǌا كامنة ع  "  التراجم الخلدونية "  أول ميƨة تتميƨ بǌا نصوص      

  : كالتالǑ - مجلدا11 –مǇ حيƚ الكمǑǌƼ Ü تتوƨع علǏ مجلداƘ عددǋا 

ǃالمجلد عدد التراج ǃرق 

3 4 

16 5 

3 6 

11 7 

3 8 

2 9 

7 10 

3 11 

26 12 

35 13 

22 14 

المجموƱ  مجلـدا11  ترجمة131
  التراجم مǇ حيƚ عدد اǕشخاص): 1(جدول              
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أǇ عدد ǋذǉ التراجم يختلف مǇ مجلد Ǔخرǋ Üذا  التبايǇ العددǐ الذǐ              والمالحظ  

             ǑƼ جليا ǁر ذلǌويظ Üالمغربية Ƙلف للشخصياƌالم ǉأوال ǐتمام الخاص الذǋاال Ǐلƍ يعود

  Ƙنصف   12،13(المجلدا Ü14  (          ط كماǀƼ الدول المغربية Ǐا علǌيƼ خبارǗتصر اǀي Ǒالت

  Ǉمجموعتي Ǐلƍ سمǀو  :  تنǕم المجموعة اưت  Ǐاية    )   ترجمة 79(لǌا لنǌامتالك ǑƼ ǁتشتر

تشترǑƼ ǁ امتالكǌا ميƨة    )     ترجمة 52(مƋساوية متشابǌةÜ أما المجموعة الƛانية Ƽتưم        

  .واحدة Ǒǋ الشرف

               ǑƼ لةƛالعناصر المتم Ǉو نتيجة تالحم عدد كبير مǋ Üالتراجم Ǉائل مǌذا الكم الǋو

ة ǑƼ الƨماǇ و المكاǋ ÜǇذǉ       حشد أحداƚ متتابعة ومتưمنة شخصياƘ متنوعةÜ ومتنǀل       

  .العناصر التǑ يندمƝ معناǋا ǑƼ مجموع الوظائف التǑ ستكوǇ مدار بحƛنا

2- ƫالن ƹائưو :  

               ǑƼ ا تتشكلǌأن Üأيدينا Ǉبي Ǒخالل تحليل مجموع التراجم الت Ǉالوصول م Ǉيمك

معظمǌا مƛ Ǉالƛة أنواع مǇ الوظائف المترابطةÜ وƾƼ تسلسل معنوǐ مشكلة الوحدة               

ذلƿ اǗنسجاǃ الذي يƯبƲ النƫ فيƸدو مقروƅا متǘحماÛ تتناسư  :  "         üوعية للنص أǐ  المو

Ǎالمعن üتشكي üخبارية في سبيǕالسردية و ا ǈ1(....."حركات(.  

               Ǒالوظائف الت ǉذǋ تالحم Ǐوم علǀي Üǐنظام سرد Ƈبنا Ǐلƍ لفƌد عمد المǀƼ كذاǋ و

  .سنحاول الكشف عنǌا

ƈ-ة المركزيةƻيưالو  :  

ويمكن ƈن تتجلǍ من    .  الوưيƻة اƈ ǃǓو النواة المركزية    "  :  ǌا Ǒǋ تلǁ    المǀصود ب 

سواƅ كان  .  ǉذا الƻعü المركزي ǉو بƊرة الحكي     .  ƈو من فعلين اƙنين   )  مركزي(فعü واحد   

 ǌخرƉو بƈ بصورة üưت üفعاǓا üذ كƋ Ûو مضمراƈ راǉاư"ǈ1(......" "متصلة ب(.  

حتوÜǎ علǏ وظيƽة مركƨية    وتتƋسƩ نصوص التراجم ǑƼ مجموعǌا مǇ حيƚ الم       

لشخصية مركƨية يتم تعيينǌا ǑƼ بداية كل نص داللة         )  اǗخبار بما وƴƿ  (  مشتركة واحدة   

                                                           
بيروƘ /  الدار البيưاƇ المغرب  :    اƼريǀيا الشرÛ   ƾ)السيرة الذاتبة في المƸرƒ   (الكتابة والوجود   :  الǀادر الشاوǐ  عبد   )1(

  .Ü41مÜص 1999طÜ .لبناÜǇ د
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Ü و التعريف   "المركƨية بالتعريف "علǏ بداية الحكǑ الخاص بǌاÜ لذلǁ أسمينا ǋذǉ الوظيƽة          

ǋ Üذǉ  )2(......"اǕعǃǘ وضد التنكيرÛ وǉو ƈيضا Ƌنشاد الضالة      "كما تƌكد لنا المعاجم ǋو      

   Ǒǋ الةưال"           Ɩالمكونا üالراوي ك ǈجلƈ من ƹưالمراد الذي يو  ]  Ûüفعاƈ ÛƖشخصيا

  .)3(....."بقصد ƋيصالƋ ǈلǍ ذǉن المتلقي] زمانÛ مكان

             Ǒمختلف العوالم الت ǑƼ ÜǊو تراكم ǉوتولد ÜǑاعدة الحكƿ Ǒǋ يةƨة المركƽالوظيƼ

  :ƨية ƍلǏ تưمǌا التراجم التǑ تتنوع بحسب انǀسام الوظيƽة المرك

1 /Ƙالتعريف" بحسب مكونا " Ǐلƍ الذاتية:  

  . تعريف كامل-        أ

  . تعريف متوسط-ب

2 / Ǐلƍ ةƼالمعر Ƙبحسب نوع الشخصيا:  

  . شخصية سياسية-أ

  . شخصية ǀƛاƼية-ب

ƒ- ساسيةǓا ƹائưالو :  

فروƝ كü وưيƻة تكمن في       "وǑǋ وظائف متولدة عǇ الوظيƽة المركƨية          

: بƋنǌا"  روǗن بارƖ "  تƋتǑ مرتبطة بǌا وعاملة علǏ تحǀيǌǀاÜ ويعرǌƼا        Ü و )4(...."رشيمǊا

Û ]ويسميǊا الوưائƹ اǓساسية ƈو النواة    )....[  ƈو مقƯعا من القصة   (فصǘ حقيقيا للقصة    "

                    ƞتƻن يƈ ǈليƋ üالذي تحي üعƻي الƻيك ǈنƌف Ûساسيةƈ ƹائưة من الوƻيưولكي تكون و

)    ƼلƸو يƈ ưƻو يحتƈ  (     ƒبواƈ القصة    بابا من Ʋقي لتتابƯالمن ƒالتعاق  .  üويمكن القو

ƿشكا من الشكو ƼلƸو تƈ ن تدشنƈ ةƻيưالو Ǎن علƋ 5(....."باختصار(.  

                                                                                                                                                                                     
)1(   Ǉطيǀالراوي   :    سعيد ي üقا)    الحكائية في السيرة الشعبية Ɩالبنيا(Û      المغرب Ƈاưالدار البيÜ Ǒالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك  /

  .35مÜ ص Ü1997 1بيروƘ لبناÜǇ ط
)2(ǐبادƈ ƨيروƽال   :Ƨمالقامو Ü 3 ص Ü175ǐƨالرا ǁو كذل Ü:Ɲص مختار الصحا Ü428.   
)3(Ǉطيǀالراوي:   سعيد ي üص قا Ü35.  
)4(   Ƙبار Ǉروال    :    Ûƫالبنيوي للق üالتحلي ǍلƋ üالحضاري    :    ترجمة  مدخ ƅنماǕمركز ا Ûمنذر عياشي    Üحلب سورياÜ
  .40مÜ ص Ü2002 2ط
)5( ƴص  المرج Ü Ǌسƽ47ن.  
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  : ومǇ خالل وƿوƼنا علǏ نصوص التراجم أمكننا تحديد الوظائف اǕساسية التالية

وǑǋ الوظيƽة اǕساسية اǕولǏ حيƚ يبدأ مǇ خاللǌا تبلورÜ المƽاǋيم           : النشƉة -)1(

ǕاƘالذا Ǉتكوي Ǐلƍ Ƙأد Ǒمختلف الجوانب الت Ǐعل ƨولية حول الشخصية بالتركي.  

)2(- Ɩا الشخصية العمل باالعتماد          : الذاǌيƼ تبدأ Ǒانية التƛساسية الǕة اƽالوظي Ǒǋو

  .علǏ خصائص متوارƛة لتصل ƍلǏ الƽرادة و التميƨ بصƽاƘ استƛنائية تحƾǀ الشǌرة

كامل بالشخصية و ينتǑǌ بتحديد المصير الذǐ       وƼيǌا يتم التعريف ال   : النǊاية -)3(

Ǌليƍ Ƙلƈ.  

" التعريف"ونخلص ƍلǏ أǋ Ǉذǉ الوظائف تتصل اتصاال وƛيǀا  بالوظيƽة المركƨية              

Ü ويمكǇ  )تعريف النشƋةÜ تعريف الذاÜƘ تعريف النǌاية     (ǑǌƼ عبارة عǇ تعاريف أساسية      

Ǒالشكل التال Ǐا علǌيلƛتم:  

  

  

  

  

  

  

  
                              - ǌالكبــر ǃبنيـة التـراج -  

  : الوưائƹ الƻرعية-ج

وǑǋ وظائف متƽرعة مǇ الوظائف اǕساسية السابǀةÜ علƹ Ǐرار تƽرع البنية              

بƉنǊا بعƭ الوưائƹ   "   بالوحداƘ اǗدماجية و يعرǌƼا       "روǗن بارƖ "الكبرǎ  يسميǌا    

: لوưائƹ المƻاصü اǓساسية التي Ǘ تقوǗƋ ǃ بمƅü الƻضاƅ السردي الذي يƻصü ا              

و ذلƿ بسبƯ ƒبيعتǊا التكميليةÛ التي تتجمƲ حوü نواة ƈو ƈخرǌ من            )  الوسائƯ(ويسميǊا  

 زيةالوưيƻة لمرك

 الوưائƹ اǓساسية

ƹالتعري  

  النشƉة) 1(

)2 (Ɩالذا  

  النǊاية) 3(
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                ǃتقي Ɩما دام Ûيةƻيưو Ưالوسائ Ǉذǉ Ǎوتبق Ûبيعة التعاقبيةƯيير في الƸت ƘحداƋ يرƷ

  .)1(......"ترابƯا مƲ النواة

 Ǐلƍ سيمناǀتتحدد حسب ت Ǒالوظائف الت ǉذǋ:  

  ).وظائف Ƽرعية( يتم تعريǊƽ مǇ خالل تعريƽيǇ جƨئييǇ :  تعريƹ النشƉة-1

تعريف ƼرعǑ يتم مǇ خاللÜǊ التعرف علǋ Ǐذǉ المرحلة            :  الƻƯولة - أ

  .كمرجƴ للسيرورة الذاتية و تشكيل اǕنا

تعريف يتم بواسطتƍ ǊعطاƇ نظرة عǇ استراتيجية تبلور          :  العǘقاƖ - ب

 .اǕنا

2- Ɩالذا ƹتعري : Ǉيƽا بواسطة تعريǌƽمايتم تعريǋو Ǉئييƨج:  

تعريف نǀف مǇ خاللǊ علǏ الجذور المتوارƛةÜ التǑ تتحد مƴ           :  النسƒ  - أ

Ƙالذا Ǉردية لتكويƽالخصائص ال.  

يتم مǇ خالل ǋذا التعريف الوƿوف علǏ عنصر الƽرادة الذǐ          :  الرتبة - ب

 .أدƍ ǎلǏ شǌرة الشخصية

  تعريف نǀف مǇ خاللǊ علǏ أسباب المصير:  تعريƹ النǊاية-3

ƍذا توƼيƘ الشخصية ذكر سبب      :   ǋذا التعريف مƨ ǇاويتيǇ     يتم:    المصير  -أ

الموƍ ÜƘذا ما ƨالƘ علƿ Ǐيد الحياة ذكر الحالة التƈ Ǒلƍ ƘليǌاÜ ويمكǇ تمƛيل البنية                   

  ).Ü2 Ü3 1: (الصغرǎ للوظائف الƛالƛة باǕشكال التالية

                                                           
  .47  المرجƴ نƽسÜ Ǌ ص)1(
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  وưيƻة ƈساسية:    النǊاية

  
      التعريف

  
  وظيƽة Ƽرعية

  
  المصير- أ

  وưيƻة ƈساسية: ذاƖ   ال

  
    التعريف

  
  وظائف Ƽرعية

  
  الرتبة- النسب      ب- أ

  وưيƻة ƈساسية: النشƉة

  
       التعريف

  
  وظائف Ƽرعية

  
 العالƿاƘ  - الطƽولة      ب-  أ

  

  بنية الوظيƽة اǕساسية ) : 3(بنية الوظيƽة اǕساسية   ): 2(بنية الوظيƽة اǕساسية     ): 1(

      النǌاية               الذاƘ            النشƋة   

المركƨية  "ومǇ المعلوم أǇ ال معنǏ لǌذǉ الوظائف اǕساسية ǑƼ تركيب الوظيƽة              

ƍذا لم نǀف علǏ منطƾ العالƿاƘ الذǐ يحكم ǋذǉ الوظائف و الذǐ نصل مǇ                "  التعريف

يÛ الشخصياÛƖ  المƊلÛƹالراو[خاللƍ ǊلǏ المحدداƘ السردية المشتركة بيǋ Ǉذǉ الوظائف         

ǃالعل ǃسǗا Ûالضمير.[  

" بنية التراجم "وأخيرا و بغية الوصول ƍلǏ تƋكيد صدƾ ما ƿدمناǉ بخصوص              

سنحاول التدليل علǏ ذلǁ بƎبراǋ ƨذǉ المكوناƘ مǇ خالل دراسة نص مǇ كل مجموعة               

  .)ترجمة كاملةÛ ترجمة متوسƯة( كعينةÜ مختار بحسب الطبيعة الذاتية للوظيƽة المركƨية 
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  )1("ابǇ مرƨوƾ: "  الترجمة الكاملة-1

ƈ- ƫالن ƹائưو :  

  .التعريف بالخطيب أبǑ عبد اÜŸ بǇ أحمد بǇ مرƨوƾ: الوưيƻة المركزية-1

يمكǇ العƛور ǑƼ نص الترجمة ƍذا ما جئنا ƍلǏ           :  الوưائƹ اǓساسية والƻرعية  -2

استخراج عناصرǋا علǏ خمسة وعشريǇ عنصراÜ وتختلف ǋذǉ العناصر بحسب            

 ǀراƇة و الǌدف مǇ التƋويل لذلǁ جاƘƇ كالتالǑال

   اƿǗامة بالعباد-        

         -Ǌيƽون Ǌحبس  

8-ƩندلǕا ǑƼ ƾوƨمر Ǉاب   

مǑƼ) Ǉ عǌد السلطاǇ أبǑ الحجاج        -        

  ).ملوǁ الطوائف

  خطيب جامƴ الحمراƹ ǑƼ Ƈرناطة-        

9-Ǉتلمسا Ǐلƍ يعود ƾوƨمر Ǉاب   

  ناǑƼǇ عǌد السلطاǇ أبǑ ع  - أ

        -Ǒالعلم Ǌارئا بمجلسƿ   

        -Ǌليخطب ل Ʃتون Ǐلƍ Ǌƛبع . 

-Ǌراج عنƼو اال Ǌحبس . 

  ǑƼ عǌد السلطاǇ أبǑ سالم المرينǑ-ب

        -ǉمور بيدǕمام اƨ ارة وجعلƨالو ǉلدƿ . 

 ǑƼ عǌد عبد الرحماǇ بǇ أبǑ الحسǇ-        ج

          -Ǌورحيل Ǌحبس   

  Ʃ ابǇ مرƨوǑƼ ƾ تون-10

   ǑƼ عǌد أبƍ Ǒسحاƾ الحƽصǑ-          أ

1-Ǉتلمسا ǑƼ ƾوƨمر Ǉاب    

-ǉومولد Ǌنسب   

   ابǇ مرƨوǑƼ ƾ مكة-2

   ابǇ مرƨوǑƼ ƾ مصر-3

-Ǒالتحصيل العلم .  

4- Ǉتلمسا Ǐلƍ يعود ƾوƨمر Ǉاب   

 ǑƼ عǌد السلطاǇ أبǑ الحسǇ        -أ

Ǒالمرين  

   خطيب مسجد العباد-       

       -ƩندلǕصاحب ا Ǐلƍ Ǉير السلطاƽس  

5-Ʃتون ǑƼ ƾوƨمر Ǉاب   

        -ƫونƼأد Ǉاب Ǐلƍ Ǉير السلطاƽس   

6-ƩاƼ ǑƼ ƾوƨمر Ǉاب  

       - Ǉعنا Ǒأب Ǉخدمة أم السلطا ǑƼ   

7-Ǉتلمسا Ǐلƍ يعود ƾوƨمر Ǉاب   

  ǑƼ عǌد السلطاǇ أبǑ سعيد الƨيانǑ-أ

  

                                                           
)1(Ǉخلدو Ǉاب :ÛÛơ14 مالتاريǑدار الكتاب اللبنان Ü /د ÜǇلبنا Ƙبيرو Üمكتبة المدرسة . Üص 1983ط Ü848-842م.  
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            -Ǉالموحدي ƴخطيب جام  

  ǑƼ عǌد أبǑ العباƩ الحƽصǑ-         ب

   عƨلǊ مǇ الخطبة-       

  . ابǇ مرƨوǑƼ ƾ الǀاǋرة-11

    ǑƼ عǌد اǕشرف-أ

  .  والǉ الوظائف العلمية-         

         -       Ƈاưǀلل Ǌوترشيح Ǌور مجلسưح 

Ǒالمالك. 

   الوƼاة-

 

 

  .ǋذǉ العناصر التǑ يمكǇ اختصارǋا ƍلƛ Ǐالƛة وظائف أساسية متưمنة ǑƼ مبانيǌا

ǋ ǑƼذǉ الوظيƽةÜ نجدǉ مختƨال ƍ ǑƼدراǁ الراوÜǐ أǇ بناǇƍ          Ƈ اǕساƩ   :   النشƉة -أ

أساسǊ اǗحاطة بكل الجوانب اǕولية التǑ تخص           )  التعريف(الوظيƽة المركƨية    

- ƾوƨمر Ǉاب-      Ǉيƽخالل تعري Ǉم ǁنا وذلǕتشكيل ا Ǐلƍ Ƙوأد  )Ƙاƿالعال Üولةƽالط( Ǒالت Ü

  .حو المستǀبليƋخذ Ƽيǌا الخيال مادتǊ مǇ الماǑư متحركا ن

  : الƻƯولة-1

ونشƉ محمد  "  :  تبدأ ǋذǉ المرحلة بتحديد تاريƣ المولد مǇ طرف الكاتب حيƚ يǀول          

  Ǉذا بتلمسان ومولدǉ-  خبرنيƈ ما    )1(......" سنة عشر وسبعمائة   - فيما Ǉسرعا Ǌولكن Ü

                   Ƈاǀطلب العلوم و ل ǑƼ مية الرحلةǋأ Ǐمما يدل عل Üمصر طلبا للعلم Ǐلƍ شد الرحال

حصوü الملكاƖ عن المباشرة والتلقين     ":  ة ƿديما وحديƛا عند المغاربة وذلǇǕ ǁ      المشيخ

                 Ɩالملكا üيكون حصو Ơرة الشيوƙقدر ك Ǎفعل Ûرسوخا ǌقوƈشد استحكاما وƈ

  .)2(...."ورسوخǊا

                                                           
  .842  المصدر نƽسÜǊ ص )1(
)2(Ǌسƽمالمقدمة:   المصدر ن Ü2 ص Ü1044.  
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 بǌذǉ المدينة العلميةÜ  وتتلمذ      - ابǇ مرƨوƾ  –وبغية تحǀيǋ ƾذا الǌدفǀƼ Üد استǀر       

حيƚ برع ǑƼ الطب والرواية  وكاǇ يجيد         "  اƿصǑ وأخيǊ برǋاǇ الديǇ الصƽ  "علǏ يد و  

Ǉسنة      :  الخطي Ǉتلمسا Ǐلƍ ƴم رجƛ735           ǁيدر Ǉكل ǊنǕ مامǗا Ǒيد ابن Ǐعل Ǌǀƽوت Üùǋ 

ǇƋفيجرد " :  ب ÛاǊفي ǃǊرقƯ ƹǘمن اخت Ǉبما يرا ÛƖحاǘƯصǗتمييز ا Ǉيدƻي Ûơتعدد المشاي

üتوصي ƼرƯو ǃتعلي ƅنحاƈ اǊنƈ ǃويعل ÛاǊعن ǃ1(....."العل(.  

 مǇ خالل ǋذا المستوǎ االستذكارÜǐ الذǐ ينتǀل ƼيǊ مǇ           - ابǇ خلدوǇ  –ويحاول  

  ƇاưƼ  ) مصر ÜǇتلمسا(          Ǉبي Üالشخصية ǉذǌل Ǒيعرف لنا صورة الوجود االجتماع ǇأÜ

  Ǉالشباب (  مرحلتي Üولةƽة         )الطƨالمي ǉذǋ ÜƟالمكلل بالنجا Ǒبالتحصيل العلم Ƙƨامتا ƚحي Ü

   Ɵتاƽابة المƛتعتبر بم Ǒالت           Ǌعبر مختلف مراحل Üاǌƿيطر Ǒبواب التǕمعظم ا Ǌل Ơتƽي ǐالذ Ü

  .الحياتية

2-Ɩقاǘالع  :  

ǋناǁ شبكة مǇ العالƿاƘ المتداخلةÜ و المتنوعة اǕبعادÜ حيكƘ نتيجة التƽاعل الǀائم            

  .بيǋ Ǉذǉ الشخصية ووسطǌا

        Ǌايتǌن Ǐلƍ منذ بداية التعريف ÜƘاƿالعال Ǉم Ǉنوعي Ǉتجسد ي: ويكشف لنا المترجم ع

       Ƙربط Ǒة االبتدائية التƿالعال ǁتل ǑƼ ولǕالنوع ا-  Ǌالمترجم ل -    Ǐلƍ Ƙواستمر ÜǊبشيوخ 

ƼتراƘ الحǀةÜ وأǋم ما ميǋƨا أنǌا اتسمƘ بحرصǊ الشديد والمستمر علǏ مالƨمة مجالسǌم             

  .والنǌل منǌا

ǑƼ تحǀيƾ التواصل بيǇ الشخصية       "  المالƨمة"وتǀوم ǋذǉ العالƿة علǏ دور        

 ƿو ÜƢوالشيو       ǇيƼدǋ ǁبذل ƘǀǀحƼ Üمةƨالمال ǉذǌبة بƹالر Ƙامƿ نا   :  دǋو Üالتعليم والتواصل

Ǒالنحو التال Ǐعل Ǌحưو نو Ƙاƿللعال Ǒسƽالبعد الن Ǉيكم:  

                              المǘزمة

    الشيوƠ          الشخصية       

      ǃالتعلي         üالتواص    

                                                           
  .1045  المصدر نƽسÜǊ ص )1(
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 مƴ  - ابǇ مرƨوƾ  -أƿامǌاǀدمة التǑ   أما النوع الƛانƼ ǑيتجلǑƼ Ǐ تلǁ العالƿاƘ المت       

Ü مما حƾǀ لǊ الرƼعة بالوصول ƍلǏ أعلǏ مراتب الǌرم           )السالطيÜǇ الوƨراƇ (ذوǐ اǕمر   

  Ǒارة  (االجتماعƨالو Üارةƽالس Üالخطابة  (      ǑƼ النوعية Ƙاƿالعال ǉذǋنص  الترجمة  "و "

  :الǑموƨعة ǑƼ مختلف الưƽاƇاƘ واƨǕمنة التǑ وجدƼ Ƙيǌا الشخصية علǏ النحو الت

ƈ-ين تلمسانƯǘبس ǈقتǘع   

-     Ǒالمرين Ǉالحس Ǒد أبǌع ǑƼ   :      Ǉبالخصوصية بعد أ  Ƙƨتمي"     Ǎعل ƒƯيخ ǈسمع

ǈوقرب ǈواختص ǈفحلي بعين ǈعلي ƅناƙوال ÛǇ1(....."المنبر ويشيد بذكر(.  

-     Ǒالمرين Ǉعنا Ǒد أبǌع ǑƼ   :         Ǌخدمة أبي ǑƼ Ǌدير الخالصǀبالت Ƙƨتمي) Ǉالسلطا

 Ǉالحس Ǒاستدعا)  أبƼ  ǉ"              üǉƈ كابرƈ في ǈمưون Ûǈوسائل ǈل Ǎورع ǈعلي ǃفقد

ǈ2(....."مجلس(.  

-      Ǒسالم المرين  Ǒد أبǌع ǑƼ   :       ǑƼ Ǌبخدمت Ǌانيƽنتيجة ت Üبالمحبة الخالصة Ƙاتسم

ƩندلǕبا ǉاƽمن "Ǉمور بيدǓا ǃزما üوجع Ûǈمحبت ǈعلي Ǎلقƈو ÛƧالنا Ǎعل ǈ3(....."ورفع(.  

محمد بن ƈقبƸا   "  جة وساطة ƿابƯ مالǊ     تمƘ نتي :   عالƿتǊ بسلطاǇ مصر اǕشرف    -

  .)ƫƆ"......) 4 فوǇǗ الوưائƹ العلمية

                Ǉالتواصل بي ƾيǀة أو الوسيط لتحƼالمعر Ǉدور كل م Ǐالنوعية عل  ǉذǋ Ǐوتبن

الشخصية والسالطيǇ بالمعرƼة وƿابƯ المال بالوساطة وحƾǀ بذلǋ ǁدƼيǇ الرتبة                

ƿللعال Ǒالبعد االجتماع Ǉنا مكمǋو ÜوالتواصلǑالنحو التال Ǐعل Ǌحưونو Ƙا:  

    الوسيƯ             المعرفة   

      قابƭ الماü      الشخصية    السƯǘين      الشخصية

      التواصü       الرتبة    التواصü        الرتبة

                                                           
  .843  المصدر نƽسÜ Ǌ ص )1(
  .845  المصدر نƽسÜǊ ص )2(
  .847  المصدر نƽسÜǊ ص )3(
  .848  المصدر نƽسÜǊ ص )4(
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                ÜǇحياǕا Ưبع ǑƼ طبيعة تحولية Ƙة ذاƿالعال ǉذǋ Ǉأ Ǌليƍ Ǌم ما يجب التنبيǋوأ

       Ǉعنا Ǒأب Ǉبالسلطا Ǌتƿا تحول عالǌلتƛأم Ǉوم        Ƙرة الوشاياƛة سخط بسبب كƿعال Ǐلƍ Ü

ƾوƨمر Ǉحسد رجال الدولة الب Ǉ1 (.......الناتجة ع(.  

               Ǉطيعة بيǀال ƾيǀتح ǑƼ Ƙدور الوشايا Ǐعل Ƙاƿالعال ǑƼ ذا التحولǋ ƨويرتك

            Ǉنيƛا ǇيƼدǋ ǁبذل ƾǀحƼ الوشاية ǉذǌام الحسود بƿ دƿو ÜǇالشخصية والسالطي  : ƫميǌالت

  : النƽسǑ لǌذǉ العالƿاƘ نوưحǊ علǏ النحو التالǑوالǀطيعةÜ وǋنا يكمǇ البعد

                              الوشاية

  السƯǘين             الشخصية  

  ƩميǊيعة            التƯالق  

  
             Ǒوع Ǉتكوي ǑƼ ƩساǕابة الحجر اƛبم Ƙاالبتدائية كان Ƙاƿالعال ǇƋذا ما اعتبرنا بƍو

اǗرتقاƅ بǊا ƋلǍ مرتبة الرمز     "  Ƽعال ǑƼ   الشخصية ǇƎƼ العالƿاƘ المتǀدمة كانƘ ذاƘ دور        

  .ǋ Üذا الرمƨ الذǐ يعمل التحول السيƐ علǏ تǌميشǊ)2(....."الداü علǍ الرفعة

ƒ-Ɩالذا:  

تتجلǏ أǋمية ǋذǉ الوظيƽة اǕساسيةǑƼ Ü كونǌا مرحلة الوالدة للشخصية المتƽردة            

) النسبÜ الرتبة (  ذاƘ المميƨاƘ الخاصةÜ التǑ تنكشف مǇ خالل تعريف وظائǌƽا الƽرعية           

 Ơưليت Üو خاصǋ وما ǁو مشترǋ ما Ǉبي ƨلنا التميي Ǐالتعريف" ليتسن "Ǉǋالذ ǑƼ.  

1-ƒالنس :  

    Ǐللكلمة عل ǐأيدينا        )3(".....القرابة"يحيل الجذر اللغو Ǉبي ǐالنص الذ ǑƼ ǑǌƼ Ü

الشرƹ جمƈ Ʋشراǉ Ûƹو العلو     "والواƠư أيưا ǑƼ اللغة أǇ       "  ببيƈ Ɩشراƹ "'  ترتبط  

  .)4(....." العاليوالمكان

                                                           
  .845  المصدر نƽسÜǊ ص )1(
)2(ǐادر الشاوǀالكتابة والوجود  عبد ال Û ص Ü44.  
)3( Üǐƨالرا  Ɲ656 ص :مختار الصحا.  
  .335  المصدرÜ نƽسÜǊ ص )4(
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الشرƹ "أǇ  )  البيƘ الشريف (وتƋكيدا للمعنǏ اللغوÜǐ يمكǇ أǇ نǌƽم مƛ Ǉنائية           

والحسƋ ƒنما ǉو بالخÛüǘ ومعنǍ البيƈ Ɩن يعد الرجü في Ɔبائƈ ǈشرافا مذكورينÛ تكون              

لǈ بوǗدتƋ ǃǊياǇ و اǗنتساƋ ƒليǃǊ تجلǈ في üǉƈ جلدتÛǈ لما وقر في نƻوسǃǊ من تجلة                 

  .)1(....."فǃǊ بخǘلǃǊسلǈƻ و شر

  ǇƋيدنا الترجمة بƽوت-  Ǌالمترجم ل -   Ǒينتم Ǐلƍ      يرتبط الشرف ÜشرافǕمتعدد ا Ƙبي 

ƼيǊ بتلǁ اǕخالƾ الخيرة التǑ اتصف بǌا جدǋم اǕولÜ وسار بǌا أبناǉƌ علǏ طريǀة واحدة               

 كان سلǈƻ نزƅǗ الشيƈ ơبي مدين بالعبادÛ ومتوارƙين خدمة تربتÛǈ من لدن جدǀƼ  "             ǃǉد  

  ǈفي حيات ǈة الخاصة           )2(......"خادمƨالمي ǁة تلƿذا الشرف بالعراǋ ƴمما يطب Ü"الوالية "

يƸمراسن بن زيانÛ سلƯان    "   مما جعل    - أبو بكر بǇ مرƨوƾ    -التǑ عرف بǌا جدǋم   

تلمسان من بني عبد الواد يدفنÛǈ في التربة بقصرÛǇ ليدفن بازائǈ متǍ قدر                    

ǈت      )3(...."بوفات Ǒة التƛالحاد ǉذǋ Ü                     اǌاحتل Ǒالمكانة العالية الت ǁتل Ǐلƍ اưشير أي

-ƾوƨل مرƈ-Ǒالتلمسان ƴالمجتم ǑƼ .  

              ƚية بحيƨة المركƽبداية الوظي Ǌاعل أنƽال ǉالتراجم دور ǑƼ للنسب Ǒومما يعط

               Ǐعل Ǐƽưي Ǉأ ǁذل Ǉلف مƌاية المƹو Üحكاية الشخصية Ǐتبن Ǌول وعليǀال Ơتتƽيشكل م

اǗستشǊاد بالتسلسü السǘلي ذي الحلقاƖ     "ب والتجلة مǇ خالل     اسم العلم ƿدرا مǇ الحس    

  .)4(....."المتصلة لǖشادة بالمقاǃ الƻردي والعائلي

  :  الرتبة-2

      Ǐظ الرتبة دالليا علƽ5  ("  .....المنزلة"يحيل ل(   Ǒǋو Ü"    المنزلة الناتجة عن اتحاد

  .)1(....."داü الشرƹ بمدلوü الوجود اǗجتماعي

مية لتوƼر شروط خاصةÜ نجد منǌا ǑƼ النص تلǁ اǗشارة             وتƋتǑ كنتيجة حت  

Ü باưǗاƼة ƍلǏ العلمƼ ÜنحǇ ال نǀرأ علǏ مستوǎ          )النسب الشريف (المعطوƼة علǏ االسم    

                                                           
)1( ÜǇخلدو Ǉاب  ơمالتاري Ü1 ص Ü234- 235.  
  Ü842 ص 14ر نƽسÜǊ م  المصد)2(
  .842  المصدر نƽسÜǊ ص )3(
)4( Üǐادر الشاوǀص الكتابة و الوجود  عبد ال Ü47.  
)5( ǐاƨالر  Ɲمختار الصحا Û ص Ü 231.  
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         Ǉالرتبة الممتدة بالنسب منذ أ ǁال تلƍ في        ":  النص  ǈبا الحسن بمكانƈ انƯلقي السل

 بن مرزوƼ خƯيبا بÛǈ علǍ      تلمسانÛ وقد شيد بالعباد مسجدا عưيماÛ وكان عمǈ محمد          

ǈالمسجد مكان عم ƿابة ذلƯان خƯالسل ǇǗوتوفي فو Ûبالعباد ǃǊ2(....."عادت(.  

                     Ǉالنص أ ǑƼ لنا Ǉد تبيƿو Üاǌرونا  بǀال مƍ ر اسم العلمǌال يظ Ǒالرتبة الت ǉذǋ-  Ǉاب 

ƾوƨمر-               ƴوجام Üبغرناطة Ƈالحمرا ƴجام Ǉكل م ǑƼ Ǐƽالمن ǑƼ Ǐالخطابة حت Ʃد مارƿ  

حديǇ بتونÜƩ مما يƌكد تلǁ الشǌرة الناتجة عǇ المنƨلة التǑ حظǑ بǌا ǑƼ مجتمƴ                المو

ǉعصر Ƈخطبا.  

أما بخصوص العلم ƼتǀترǇ بالتƽوƾ العلمǑ المحǑƼ ƾǀ مياديǇ مختلƽة                    

)  Ǌǀƽال Üالخط ÜالروايةÜمشكلة الرتبة االجتماعية            )الطب Ǒƛالدال الورا ƴم Ƙاتحد Ǒالت Ü

  ).الخطيب(

  ǉذǋ Ǉم مƹوبالر             ǁذل ƴو مǌƼ Ü اǌليƍ توصل Ǒالت Üالرتبة االجتماعية "     üما زا

            ÛǃǊخذ عنǓوا ÛكابرǓوا Ûƅǘضƻال ƅبلقا ǈسƻخذ نƉوي ÛǃماǕالشيخين ابني ا Ƨمجل ǃزǘي

 مƽادǋا  - المترجم لÜ-  Ǌ وذلǁ نتيجة ƿناعة مǇ    )3(....."والسلƯان في كü يوǃ يزيدǇ رتبة     

تƴƽ المنƨلة وتتعدد الرتبÜ وبالƽعل ǀƼد تعددƘ رتب        أنǊ علƿ Ǐدر ارتƽاع الدرجة العلمية تر      

  ) .الوƨارةÜ السƽارةÜ التدريƩ( الشخصية لتشمل المراتب السياسية والعلمية 

   Ǉول أǀال Ǐلƍ ونصل  :"           ǃي مسار تعلǉو Ûرادةƻال ǃقي ǃالرتبة درجة عليا في سل

ختلƹ الصƻاƖ  وليسƖ محƯة فقÛƯ وعندما يبلƶ منتǊاǇ من العلǃ الدنيوي تنعقد لǈ بǊا م            

  .)4(....."الضامنة للتمييز

  : النǊاية -ج

            ƾيǀابة التحƛبم Ǉوتكو Üاية التعريفǌن ǑƼ ǑتƋة أساسية تƽا وظيǋاية باعتبارǌالن Ǉƍ

  .النǌائǑ للوظيƽة المركƨية

                                                                                                                                                                                     
)1(ǐادر الشاوǀص الكتابة والوجود:   عبد ال Ü47.  
)2( ÜǇخلدو Ǉاب  ơص 14م: التاري Ü843.  
)3(Ǌسƽ842ص :   المصدر ن.  
  .48 ص الكتابة والوجودÛاوÜǐ  عبد الǀادر الش)4(
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 -ابǇ مرƨوƾ –ومǇ جملة ما يمكǇ أǇ يتƠư لǀارƏ الترجمة أǇ           :   المصير -1

      ǉبالد ǑƼ لمةƌم Ǉلمح Ưال (تعر ÜǇيد        )تعذيبالسج Ǐعل Ǉالحس Ǒأب Ǉتل السلطاǀبعد م Ü

              Ǐد تولǀƼ اǌيشغل Ǉكا Ǒالمكانة العالية الت Ǉم Ǌيرتƹ نتيجة Ÿعبد ا Ǉير محمد بƨالو" ǈحبس

                  ǈبي الحسن فامتحنƈ محمد بن عبد الرحمن بن Ûǈالذي نصب ǈانƯسل ǈب ǌرƷƈو

نǃǊ ولحƼ  واستصƻاƯƈ ǃƙ ǇلقÛǈ بعد ƈن راǃ كƙير من üǉƈ الدولة قتلÛǈ فمنعǈ م                 

Ƨ1(....."بتون(.  

فوجǃ   "وبانتǀال الشخصية ƍلǏ تونƩ يستمر االưطǌادǀƼ Üد تم عƨلǊ عǇ الخطبة             

     Ƽالمشر ǍلƋ وقرر الرحلة ÛاǊا         )2(....."لǌيما بǀل مƨرة ولم يǋاǀر بالǀواست Ü"   موقر

الرتبةÛ معروƹ الƻضيلةÛ مرشحا لقضاƅ المالكية مǘزما للتدريƧ في وưائƋ ǈƻلƈ Ǎن             

  .Ü مغربا عǇ مغربǊ)3(....."نة Ƌحدǌ وƙمانينǉلƿ س

             Üسباب المصيرƋصد التعريف بƿ Üالكاتب Ǉذا الجانب أǋ ǑƼ Ǌليƍ ǉومما يجدر االنتبا

               Ǉالمشينة الصادرة ع Ƙالسلوكا ǁلتل Üخالل الترجمة Ǉدم مǀد المǀالن ǁذل Əارǀال Ǒليع

  ).الموƘ بعيدا عǇ الوطǇ( ذو البعد النƽسǑ ) االưطǌاد(ذوǐ اǕمر 

ونصل ƍلǏ الǀول أǇ للمصير دورا حاسما ǑƼ الترجمة بوصǊƽ نǌاية الوظيƽة               

المركƨيةÜ وعليǊ تنتǑǌ حكاية الشخصيةÜ وƹاية المƌلف مǇ ذلƍ ǁصباƷ النǌاية                

Ǌعالم بسببǗخالل ا Ǉبالخصوصية م.  

تتوالư ÜǏمǇ ترابط بنائǑ محكم يتمƛل ǑƼ الترابط المنطǇƍ          Ǒǀ الوظائف اǕساسية  

المولدÜ (لǏ التغييرƍ Üذ يبدأ التعريف بذكر الحدƚ البارǑƼ ƨ حياة الشخصية               الǀائم ع 

  .ƛم النتيجة ƛم الحدƚ الذǐ يليǊ) الرحلةÜ العودة 

سبب توليǊ الخطابة بتلمساÜǇ    (مƴ اǗشارة ƍلǏ وجود بعƯ الروابط السببية و منǌا          

      Ǉعنا Ǒأب Ǉطرف السلطا Ǉم Ǌسبب سجن(     منيةƨالروابط ال ǁوكذل Ü  )تار   ƣتاري Üالمولد ƣي

  ).الوƼاة

                                                           
)1(Ǉخلدو Ǉاب   :ơمالتاري Ü14 ص Ü847.  
  .848  المصدر نƽسÜǊ ص )2(
  .848  المصدر نƽسÜǊ ص )3(
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Ü مما يجعل   )تلمساÜǇ الǀاǋرةÜ اǕندلƩ    (  وأخيرا الروابط المكانية ومǇ أمƛلتǌا       

                Ƙناحية البنيا Ǉم ǁومتكاملة  كذل Üǎالبنية الكبر ƚحي Ǉة تكامل مƿعال ǑƼ الوظائف

  الصغرǎ لجميƴ الوظائف اǕساسية التǑ تشترǑƼ ǁ الخصائص البنائية للوظائف الƽرعية 

             Ǉموưوالم ǎالمحتو ƚحي Ǉة ترابط مƿعال ǑƼ ذا يجعل الترجمةǋو Üاǌالمكونة ل

  .الذǐ يخدم الوظيƽة المركƨية

ƒ-السردية Ɩالمحددا :  

              Ƙالمحددا Ǉجملة م Ǐف علǀة نƇراǀاية الǌيجعلنا بعد ن Üƾالترابط الساب ƾمنط Ǉƍ

  .السردية المستنبطة مǇ النص تكشف عǇ أدبية البنية

1-ƹلƊالم :  

الشخǁ"   ƫ كل النصوص بمختلف أنواعǌاǑƼ Ü امتالكǌا لǌوية خاصة بذلǁ           تشتر

النƫ (و المنتƛ للخƯاƒ في نƧƻ الوقÛƖ وǉو يوجد بين          .  الواقعي المسƊوü اجتماعيا  

 ƫالمعنوية           )1  (.....)"وخارج الن Ƙالدالال ǁخالل تل Ǉم Ǒويتحدد الوجود الخارج Ü

    ǁالمرتبطة بالنسب ذل"   Ûǈصلƈو ÛƹلƊالم ǃن اسƈ       ǈترجمت üاصيƻوت  Ûǈنبتتƈ التي ƭرǓوا 

         Ǎة المعنƯفي خري ǈوتحدد موقع Ûƫوية النǉ Ɩبƙت Ɩماǘوع Ɩماراƈ"......)  2(  بتحديد Ü

ǑدبǕبداع اǘترة التاريخية لƽال.  

             Ǌبǀالف الكتاب بلƹ Ǐا علƼمعر Ǒالنص Ƈخارج البنا Ǉالتراجم م ǑƼ لفƌر المǌويظ

ǉذاÛ ومنǈ  (:   مǇ خالل صيƍ Ƹشارية تعينǊ وǑǋ       ولكنǊ يظǌر داخل الترجمة    "ابن خلدون "

 اǕخيرتاǇ علǏ الصداƿة التǑ ربطƘ المƌلف       ÜǇ حيƚ تدلنا الصيغتا   )صاحبناÛ فيما ƈخبرنا  

Ǌبالمترجم  ل.  

                                                           
)1(ǐادر الشاوǀص الكتابة والوجود:   عبد ال Ü50.  
Ü    1ربÜ ط   دار توبǀال للنشرÜ الدار البيưاƇ المغ        Û)دراسة في مقاماƖ الحريري   (الƸائƒ  :    عبد الƽتاƟ كيليطو     )2(

  .63-62مÜ ص 1987
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  :الراوي-2

               ƚينبع ƾناط Ƙلصو Üيةƹصا Ǉمجرد أذ ǊنƋب Üǁما يدر Ǉالنص سرعا Əارƿ Ǉƍ

ǉو ذلƿ الشخƫ الذي     "  Ƽ Üالراوǐ   )1  (.....مǇ داخل السردÜ يǀوم بعرƯ مراحلǊ المختلƽة      

  ǌƼ Üو أداة نائبة عǇ )2(....."يروي الحكايةƈ Ûو يخبر عنǊاÛ سواƅ كانƖ حقيقية ƈو متخيلة

               Ǉوبي Ǌة بينƿتحدد العال Ǒية المتشكلة التƌا بحسب الرǌيتم تعين Üعملية السرد ǑƼ لفƌالم

  .الشخصية

          Ƹد صيƿ نص الترجمة  Ǉمير الغائب "وبما أưالشخصية    "  ب ǐليخالف الراو

عارƈ ƹكƙر مما تعرفǈ الشخصية        "راو عليم   ويتطابƾ التحديد الذǐ ينص بƋننا رǀƼة      

Ü الشخصية ǑƼ جميÛ".....)3(     ƴ كما ƈنǈ يستƯيƈ Ʋن يدرƿ ما يدور بخلد          ...الحكائية

  .المراحل التǑ مرƘ بǌا علǏ مستوǎ الوظيƽة المركƨية مǇ بدايتǌا ƍلǏ نǌايتǌا

 ƽبوص ǐالراوƼ         بصيغة Ǉيستعي Üية مصطنعةƌر Ƙعالمة نصية ذا Ǌ"  ريقةƯب Ƽتتعل

Ü تتحدد ǑƼ النص باعتمادǉ اǕسلوب ƹير       )ǉ".....)4ذا الراوي في عرƭ الحكاية وتقديمǊا     

ǑƼ صياƹة الجمل السردية الطويلةÜ التǑ يلخص مǇ خاللǌا          "  تركيبا و نحوا  "  المباشر  

النشƋةÜ الذاÜƘ  (لوظائف اǕساسية   مختلف اǕحداƚ التǑ يǀوم ببسطǌا علǏ مستوǎ ا         

  .ưƍ ÜاƼة ƍلǏ بعƯ االستطراداǋ Ƙنا وǋناǁ التǑ تخدم الحكǑ)النǌاية

   Ǌلتƛأم Ǉوسيلة منذ              "وم ǈليƋ ǈول ÛةƯرناƸبي الحجاج بƈ انƯالسل Ǎعل üفنز

اجتماعǈ بǈ بمجلƧ السلƯان ƈبي الحسن بسبتةƙƋ Ûر واقعة ƯريÛƹ فرعǍ لƈ ǈبو                 

  )5(....." وƈدناǇ واستعملǈ في الخƯابة بجامعǈ بالحمراƅالحجاج ذمة تلƿ المعرفة

                                                           
   .45مÜ ص 1998طÜ. Ü الǌيئة المصرية العامة للكتابÜ د السرد في مقاماƖ الǊمذاني: أيمǇ بكر) 1(
  .Ü19 ص السردية العربية:   عبد اƍ Ÿبراǋيم)2(
)3( Ǒالسردي    :  حميد لحميدان ƫبنية الن)   دبيǓور النقد اưمن من(Û      الدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمغرب  المرك Ƈاư /

  .47مÜ ص Ü2000 3بيروƘ لبناÜǇ ط
مÜ1996 Ü 1محمد نديم خشƽةÜ مركƨ اǗنماƇ الحưارǐ حلب سورياÜ ط        :  Ü ترجمة اǓدƒ والدǗلة :  تƼƨيطاǇ تودوروف )  4(

   .81ص
)5 (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 14 م التاري Ü845.  
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        Ǌبمروي ǉمتما Üالترجمة ǑƼ ǐالراو Ǉكيد أƋدم سردا محايدا دونما    :  ويجدر التǀي

        Ǌƽف وظائƛخالل تكا Ǉم ǊيƼ صيلية  (  تدخل مباشرƋالت Üيةǀيƛالتو Üيةƽلتشكيل البنية  )  الوص

  :كما يلǑ)1 (.....وطبƴ السرد بالموưوعية 

ƈ-ةƻيưية وƻطول          :   وص Ǐة بالشخصية علǀالمتعل ƚحداǖية لƽد وصǋديم مشاǀا بتǌيƼ ومǀي

Ü ومǇ أمƛلتǌا وصف المشǌد الذǐ يصف ƼيǊ سبب العالƿة التǑ ربطتǊ             )2  (......التعريف

و كان ابن مرزوƼ يداخلÛǈ وǉو باǓندلÛƧ ويستخدǃ لǈ و يƻاوضǈ           "  :  بالسلطاǇ أبǑ سالم  

      ǈو ربما  كان يكاتب ÛǇمورƈ خذ         فيǓفي ا Ûǈقوم ƅزعما üويداخ Ûيحةƻالص üو بجبǉو Û

ǈ3(....."بدعوت(.  

ǃƙ ارتحƋ üلǍ القاǉرةÛ    "  وكذلǁ المشǌد الذǐ يصف ƼيǊ حال الشخصية بالǀاǋرة          

ولقي üǉƈ العلÛǃ وƈمراƅ الدولةÛ ونƻقƖ بضائعǈ عندÛǃǉ وƈوصلوƋ ǇلǍ السلƯانÛ وǉو             

ƹشرǓيومئذ ا . ƹائưالو Ǉوولو ǈ4 (........."العلميةفكان يحضر مجلس(.  

يعمد الكاتب ƍلǏ توƛيƾ مروياتǊ بربط أحداƚ الترجمة بشخصياتǌا          :   وưيƻة توƙيقية  -ب

                Ǉالكاملة للسالطي ƇسماǕخالل ذكر ا Ǉعية الترجمة مƿكيد بواƋالت ǑƼ يادةƨ التاريخية

Ƈراƨا  )5  (...والوǌلتƛأم Ǉوم Ü  :"   ǈƻبالعباد مكان سل ǃقاƈو  .   ƈ تلمسان يومئذ Ǎبو سعيد  وعل

عƙمان بن عبد الرحمن بن يحي بن يƸمراسن بن زيانÛ قد بايƲ لǈ قبيلǈ بنو عبد                    

  )6(....."'الواد

يǀوم بتƋصيل مروياتǑƼ Ǌ التاريƣ والǀƛاƼة العربية بربطǌا بƋحداƚ          :  وưيƻة تƉصيلية   -ج

   Ǌولƿ نحو Üالمسلمين         "  :  تاريخية عظيمة ƫا تمحيǊالتي كان في ƹريƯ واقعة ǈوحضر مع

  .)7(....."معركة بين المسلمين والنصارǌوǉي 

                                                           
  .170ص السردية العربيةÛ : عبد اƍ Ÿبراǋيم)  1(
  .170المرجƴ نƽسÜǊ ص ) 2(
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاريÜ14 847 ص.  
  .848المصدر نƽسÜǊ ص )  4(
  .Ü 170 ص السردية العربية: عبد اƍ Ÿبراǋيم)  5(
)6  ( ÜǇخلدو ǇابÛơص 14 مالتاري Ü844.  
  .843المصدر نƽسÜǊ ص )  7(
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أǇ الراوǐ يتم التعرف عليǊ مǇ خالل الرƌية المصطنعة التǑ       :  ويمكǇ الǀول ƍجماال  

                Ǌƽوظائ ƇداƋب ǐوم الراوǀي ǁسبيل ذل ǑƼا بواسطة الصيغة المختارة وǌيتم التعبير عن

  .التƛƋيرية ǑƼ البينة النصية
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3- Ɩالشخصيا :  

 شخصياتǊ المختلƽةÜ التǑ تدور حولǌا اǕحداƚ و ذلǁ          يتميƨ أǐ عمل أدبǑ بتعدد    

 التǑ يستǑǀ منǌا الكاتب مادتǊ الحكائيةÜ        ةلتعدد اǋǕواƇ والطبائƴ البشريةÜ واǗيديولوجي    

               Ǉال يمك ǐالذ Ǒالعمل الحكائ Ƙم مكوناǋوأحد أ Üالشخصية عامال أساسيا Ƙنا كانǋ Ǉوم

   Ǌعن Ǒالعنصر الحيوي الذي يض      "التخل üƙا تمǊنǓ      Ưالتي تتراب üفعاǓا ƹبمختل ƲلƯ

ǑǌƼ الروƟ المحركة لسير اǕحداƼ ƚال Ƽعل دوÛ         Ǉ  )1(....."وتتكامü في مجرǌ الحكي   

       Ǐيسم ǐنص سرد ǐأ ǎمستو Ǐاعل علƽاعل والƼ  :    ا     "الشخصيةǉن نجدƈ روƷ Ǘ ƿلذل

       ƹالحكائية المختل ƱنواǓتمين باǊالم ǌلد ǌمية القصوǉǓبا Ǎư2(....."تح(  Û  مختلف ǑƼ

  ). اǕجنبيةÜ العربية(اǕعمال اǕدبية  

وعموما Ƽالشخصية بمƛابة العمود الǀƽرǐ للنصǑǌƼ Ü تعتبر عنصرا شكليا  وتǀنيا             

   Ǌني          "يختلف رسمƻال ƛوالنض ÛدبيةǓقافة والتجربة الشخصية اƙفي ال ƒالكتا ƹǘباخت

  ) 3(....."والنưرة الƻلسƻية ƋلǍ الحياة

     Ƽ يشغل ǐالنموذج البشر Ǉعوالم أنواع السير     وبما أ Ǒ-  أيدينا Ǉبي Ǒداللة   -الت  

Ü ويتجلǏ ذلǑƼ ǁ كوǇ أنواع شخصياتǌا ذاǋ Ƙوية تحيل          )المكاÜǇ الƨماǇ (مرجعية ƛابتة   

نجد العديد من المصنافاƖ التي تتناولǊا بƯريقة ƈقرƈ ƒو           "ƍلǏ حǀب تاريخية محددة      

ل الشخصياǑƼ Ƙ مجموع    مǇ طريǀة تناولǌا داخل نصوصǌاÜ سƋحاول تحلي      ƈ".....)  4(  Ûبعد

  :نصوص السيرة مǇ خالل التركيƨ علǏ الجوانب التالية 

*-  Ɩا          :   بنية الشخصياǌاتƽخالل مختلف ص Ǉا مǌليƍ ية و النظرƨالشخصية المرك ƨتميي

  .كما Ǒǋ مǀدمة ǑƼ النص مƍ ƴبراƨ أǋم الشخصياƘ المƛƌرة عليǌا 

مختلف ưƼاƇاƘ النص وأخيرا ƼنحǇ     تمييƨ البنية العاملية الخاصة ب    :   الدراسة العاملية  -*

Ǒنص الترجمة الكاملة كما يل ǑƼ Ƙتحليل الشخصيا Ǉبداية م ǁبصدد تجسيد ذل :  

                                                           
)1 ( Ǉطيǀالراوي : سعيد ي üص قا Ü87  

  87المرجƴ نƽسÜ Ǌ ص) 2(

)3 (Ưمرتا ǁدبي في الجزائرفنون : عبد الملǓر اƙالن Üد ط Üائرƨالج Üالجامعية Ƙالمطبوعا Ǉديوا Ü1983ص Ü430م.   

)4 (Ǉطيǀالراوي: سعيد ي üصقا Ü95  
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ƈ- Ɩبنية الشخصيا :  

               ǑƼ ƨالتركي Ǉول أǀال ƾيح Üوالشخصية ǐالراو Ǉبي ƾعدم التطاب Ǉا مƿانطال

لتعريف ǑǌƼ Ü بƌرة الحكǑ التǑ يǀوم عليǌا ا        "ابǇ مرƨوƾ "الترجمة يƴǀ علǏ شخصية     

وǑǋ تتشكل  :  وتتحدد سماتǌا مǇ خالل تعريƽيǑƼ Ǉ الماǑư       .  لتشكيل الخطاب الملƽوظ  

Ü التǑ تم تتبعǌا مǇ خالل       )العلميةÜ السياسية (ǑƼ دائرة الرتبة    :  كطƽولة وǑƼ الحاưر  

 ǇرعييƼ Ǉيƽولة (تعريƽالط Üالنسب.(  

Ü لǌا  ..)..سالطيÜǇ وƨراÜƇ شيوƢ  (  وعليƼ Ǌالترجمة تǀوم بحشد شخصياƘ متعددة       

           ǌة دالالتƼة كاƇاưƍ أجل Ǉحياة الشخصية الرئيسية م ǑƼ ير مباشرƛƋالنصية المتعددة    ات 

  .ǋ Üذǉ الصور التǑ تكتمل بنǌايتǌا )الخطيبÜ السƽيرÜ الوƨير (

ƒ-الدراسة العاملية :  

تǀوم الوظيƽة المركƨية وƾƼ المعطياƘ النصية المجسدة ǑƼ الوظيƽة الƽرعية             

)Ƙاƿبكشف   )العال Ü          Ǌصاحب التعريف بمعظم شخصيات Ƙربط Ǒالت Ƙاƿمجموع العال

               ƴتتاب ǑƼ حاưتسلسال سببيا وا Ƙمƨاستل Ǒية التǀا الروابط المنطǌتƨد ميƿو Üةƽالمختل

اǕحداƚ وتطورǋا بالرƌية الواƿعية الموưوعيةÜ بحيƚ يمكǇ النظر ƍلǏ ترجمة                      

"Ƽالبنية العاملية الخاصة بك" ابن مرزو Ƙتجليا ƾƼوǑالنحو التال Ǐعل ƇاưƼ ل :  

1-    üوǓا ƅضاƻو      ):  مصر( الǋ ǐƨاعل المركƽال Ǉنجد أ"  ƾوƨمر Ǉوع   "محمد بưو مو Ü

 Ǒالتال Ǒالمخطط العامل ǑƼ لƛكما يتم Ǒالتحصيل العلم ǑƼ بةƹو الرǋ ǊعلƼ:  
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ƣالشي(*) Ǉالدي Ǉاǋبر   

 ǉوأخو  Ǒصƿاƽالص  
  

 الرƹبة التǑ تعمل الذاƘ علǏ       تبيǇ الترسيمة أǇ التحصيل العلمǋ Ǒو موưوع       

        Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽن Ƙƿالو ǑƼ و Üاǌǀيǀتح  " ƾوƨمر Ǉالمرسل"    (اب(  Ǐلƍ 

  Ǌسƽن)    Ǌليƍ انصراف الطالب      ) المرسل Ǉكما أ   " ƾوƨمر Ǉخالل    "  اب Ǉم Ǌمتǌم ƨنجاǗ

Ǒ رحلتǊ التǑ نǀلتƍ ǊلǏ مصر حيƚ يجد ǑƼ الشيƣ الصƽاƿصǑ وأخيǊ الذواƘ المساعدة الت             

             Ƙيǀب Ǉحي ǑƼ ÜǑما العلمǌالمستمرة لمجلس Ǌمتƨا بمالǌيحصل Ǒبمختلف العلوم الت ǉودƨت

" ابǇ مرƨوƾ "  خانة المعيƼ ƾارƹة لعدم ظǌور رƹباƘ أو ذواư Ƙدية مما سǌل لشخصية             

  .تحǀيƾ رƹبتǌا

  ) :تلمسان (  الƻضاƅ الƙاني -2

لǏ الذاƘ الǀيام بǌا Ǉƍ     Ǒǋ المǌمة التǑ تتو   :   في عǊد السلƯان ƈبي الحسن المريني        -*

Ü كما يبيǇ ذلǁ    )الموưوع(الرƹبة ǑƼ السعǑ مǇ أجل الحصول علǏ رتبة علمية مرموƿة         

 Ǒالتال Ǒالنموذج العامل:  

                                                           
(*)    ƣالشي   :  Ǐو الكبر           :"  يحيل لغويا عل Üرمǌر الǋا مظاǌخالل Ǌر عليǌتظ ǇنساǗعمر ا Ǉمنية مƨ ترةƼ"   ƨيروƽأنظر ال Ü

  ǐبادƈ  :  ƧمالقاموÜ1   ص Ü263  .   ƘƋا للداللة             ولم تǌنصوص أنواع السير المدروسة موج ǑƼ الداللة ǉذǋ 
                    ǊيƼ Ƙطعƿ علمية Ƙمجال أو عدة مجاال ǑƼ ةƨة تشغل مرتبة علمية بارƨئة متميƼ لفƌعند الم Ǒتعن ǑǌƼ Üاالصطالحية

ƣب الشيǀل ǁبذل Ƙǀو استح Üاǌƿوƽت Ƙبƛت Ǉأ Ƙو استطاع Üأشواطا  

  المرسل ƍليǊ  الموưوع   المرسل 

 ƾوƨمر Ǉاب   Ǒالتحصيل العلم  ƾوƨمر Ǉاب  

Ƙالمساعد  الذا+   ƾالمعي-  
ø Ǉابƾوƨمر 
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ǋو نƽسǊ موưوع اǗرسال الذǐ     )  الرتبة العلمية (ة  يبيǇ المخطط أǇ موưوع الرƹب       

  Ǌǌيوج" ƾوƨمر Ǉاب  "   Ǌذات Ǐلƍ) Ǌليƍ المرسل(           Ǉكا ǐالذ Ǌاة عمƼو Ǉدم أǀم مما تǌƽكما ن Ü

               Ǒام بدور عاملƿ Ǒما عامل جماعǋ Ǒالمرين Ǉأبو الحس Ǉخطيبا بمجسد العباد والسلطا

Ǒمساعدة  :  أساس" ƾوƨمر Ǉل      "  اب Üة الخطابةƽيشغل وظي Ǉأ ǑƼ    ǐالذ ƾور المعيǌظ Ǉك

يسǌم ǑƼ الǀيام بدور عاملǑ واحد ǋو اǗطاحة بنظام حكم والدǉ مما جعل الذاƘ تخسر                 

  .رتبتǌا 

Ǉƍ المǌمة اǗرسالية مجسدة ǑƼ سعǑ              :   في عǊد السلƯان ƈبي سعيد الزياني          -*

" ƾوƨمر Ǉاب  "         ǉد استدعاǀƼ ÜǇا السلطاǌب Ǌƽكل Ǒالمواصلة الت ƾيǀل "  لتحƋ سرƈبما و ǈي   ǈيلقي

          ƅالصحرا ƼريƯ عن ƿلذل ƒǉوذ Ûبي الحسنƈ انƯللسل ǈ1  (....."عن(  ǑƼ ǁل ذلƛكما يتم Ü

 Ǒالمخطط العامل:  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1 (Ǉخلدو Ǉاب : ơمالتاري Ü14ص Ü845.   

المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل 

 ابǇ مرƨوƾابǇ مرƨوƾ الحصول علǏ رتبة علمية مرموƿة

 +المساعد 

  Ǒالمرين Ǉأبو الحس Ǉالسلطا

 وƼاة العم

ƾالمعي-  

Ǒالمرين  Ǉأبو عنا  Ǉالسطا  

Ƙالذا

ƾوƨمر Ǉاب

المرسل ƍليǊالموưوع المرسل

تحǀيƾ المواصلة
عيد السلطاǇ أبو س

  Ǒيانƨال 

 

  -المعيƼ +المساعد 

 Ǒيانƨال Ƙابƛ مير أبوǕا  
  صǀير بǇ عامر 

 Ƙالذا
ƾوƨمر Ǉاب

السلطاǇ أبو سعيد  

ø 



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  41

  Ǉƍ  " ƾوƨمر Ǉو مكلف           "  ابǌƼ Ǉالحس Ǒأب Ǉالسلطا Ǐلƍ ل سر المرسلǀن Ǐنا يتولǋ

         ǁتمام ذلǗ ائرƨالج Ǐلƍ Ǌة المرسل بالتوجǌج Ǉخ      .  م Ǌمالحظت Ǉأول ما يمك Ǉلو لك

                ƾالمعي ƴا مǌصراع ǑƼا وǋمسعا ǑƼ Ƙوحدة الذا Ǐلƍ مما يشير Üعامل ǐأ Ǉالمساعدة م

)   Ǒيانƨال Ƙابƛ أبو Ǉالسلطا(           Ǌتحطيم مشروع Ǉم Ǉوتمك Ǉتلمسا Ǉم Ǌعلم بخروج ǐالذ 

               Ưعامر باعترا Ǉير بǀام بتكليف صƿ دǀƼ Üائياǌن Ǒالتواصل ǊƼدǋ ƾيǀتح Ǉم Ǌمنع ƚحي

 ÜǇتلمسا Ǐلƍ Ǌعادتƍو ǊǀطريǑالشƇƩندلǕا Ǐلƍ Ǒƽم النƛ Ǉالسج Ǐلƍ Ǌب ǎأد ǐالذ .  

3-  Ƙالƙال ƅضاƻال   )ƧندلǓا  :(      Ǒǋ اǌǀيǀتح Ƙالذا Ǐتتول Ǒبة التƹالر Ǉƍ  :  Ǐالحصول عل

Ǒالنموذج العامل ǁذل Ơưكما يو Üǐطرارưاال Ǉالموط ǑƼ ةƿرتبة علمية مرمو:  

  

  

  

  

  

  

  
التǑ تتولǏ الذاƍ Ƙنجاǋƨا Ǒǋ نƽسǌا موưوع       يتƠư مǇ النموذج أعالǉ أǇ الرƹبة       

    Ǌǌيوج ǐرسال الذǗا  " ƾوƨمر Ǉالمرسل("  اب(    Ǌذات Ǐلƍ )  Ǌليƍ المرسل (    Ǌتحرك Ǉكما أ Ü

               ƴرتبة الخطيب بجام ǉلدƿ ǐالمساعد الذ Ǉالسلطا Ǌǀصدي ǑƼ يجد ƚبة حيƹالر ƾيǀلتح

  Ƈر ناط (الحمراƹبا        )ةƹور رǌة لعدم ظƹارƼ ƾخانة المعي Ƙيǀبينما ب Ü    ديةư Ƙأو ذوا Ƙ

تحǀيƾ رƹبتǌا ƍلƹ Ǐاية استدعائǊ مǇ طرف السلطاǇ        "  ابǇ مرƨوƾ "  مما سǌل لشخصية    

 Ǉعنا Ǒأب.  

üوع المرسưالموǊليƍ المرسل 

ابǇ مرƨوƾ    الحصول علǏ رتبة علمية مرموƿة  
 

الذاƘ   -المعيƼ  +المساعد 
Ƽابن مرزو

ƾوƨمر Ǉاب 

ø  أبو الحجاج Ǉالسلطا 

 )مǇ بنǑ اǕحمر   (
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4- Ʋالراب ƅضاƻتلمسان (  ال ǍلƋ العودة :(  

" ابǇ مرƨوǇƍ  "   ƾ المǌمة اǗرسالية مجسدة ǑƼ سعǑ       :   في عǊد السلƯان ƈبي عنان       -*

بة السلطاǇ واختƽائǌا بتونÜƩ كما يظǌر ذلǑƼ       ǁ نǀل جواب اǕميرة الحƽصية برǌưƼا لخط      

Ǒخالل المخطط العامل Ǉم:  

  

  

  

  

  

  

  
ǋنا يتولǏ نǀل خبر يتعلƾ برƯƼ اǕميرة الحƽصية لخطبة           "  ابن مرزوƋ" Ƽن      

السلطاǌƼ ÜǇو مكلف مǇ جǌة المرسل بالتوجƍ ǊلǏ تونǗ Ʃتمام الموưوع وǋو ƍذ يعود               

      ƽأخ Ǒمة التǌالم ǉذǋ ƨنجاƍ ميرة          بالجواب يكملǕف اƿة  موǀيǀيعرف ح Ǌنƍ Üاǌǀيǀتح ǑƼ ƾ

وعليǊ أǇ ينǀل ǋذǉ الحǀيǀة ƍلǏ المرسل ƍليÜǊ لكǇ أول ما يمكǇ مالحظتǊ خلو خانة                   

                ƴا مǌصراع ǑƼا وǋمسعا ǑƼ Ƙوحدة الذا Ǐلƍ عامل مساعد مما يشير ǐأ Ǉالمساعدة م

 الذǕƇ  ǐميرةÜ الشǑ صاحب الوشاية الذǐ أوشƍ ǏلǏ السلطاǇ أنǊ كاǇ يعلم بمكاǇ اختƽاƇ ا           

أدǎ بƍ ǊلǏ عدم العودة ƍلǏ تلمساǇ وǋكذا تحطم مشروعǊ التواصلǑ نǌائيا حيƿ ƚام                 

Ǌوسجن Ǌالǀالجنادرة باعت Ǒدمǀم Ǉشعيب م Ǉب Ǒبتكليف يح Ǉالسلطا.  

و موưوع  "  ابǇ مرƨوƾ   "  الƽاعل الرئيǋ Ʃو    :  في عǊد السلƯان ƈبي سالǃ المريني       _  *

  :تبة سياسية مستǀرة Ü كما يبيǇ ذلǁ المخطط العاملƼǑعلǋ Ǌو الرƹبة ǑƼ تحǀيƾ ر

 المرسل ƍليǊالموưوع المرسل

خطبة اǕميرة الحƽصية  Ǉأبو عنا Ǉالسلطا 

  -المعيƼ +المساعد 

  صاحب الوشاية 
  يحǑ بǇ شعيب  

Ɩالذا
ƾوƨمر Ǉاب

السلƯان ƈبو عنان

ø 
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             Ƙل الذاƽتتك Ǒبة التƹوع الرưمو Ǒǋ رةǀالرتبة السياسية المست Ǉة أǀالترسيمة الساب Ǉتبي

                 Ǌسƽن Ǐلƍ المرسل Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǒǋ Ǌسƽن Ƙƿالو ǑƼو ÜاǋƨنجاƎب

) Ǌليƍ المرسل(  .    Ǒسع Ǉكما أ" ƾوƨمر Ǉنجا"  ابǗ       Ǉبي Ǉبنشر دعوة السلطا ǁوذل Ǌمتǌم ƨ

  Ǌومƿ)    Ƙاƿة العالƽالرتبة           )انظر وظي Ǌل ƾǀح ǐيحتل خانة المساعد الذ Ǉمما جعل السلطا 

               Ǉتل السلطاƿ وǋ موحد Ǒبدور عامل Ƙامƿ Ǒة التǀالمعي Ƙور الذواǌظ Ǉرار لكǀواالست

  .سجǇوسجǇ الذاƘ مما جعلǌا تخسر رتبتǌا وتلتحƾ بتونƩ بمجرد خروجǌا مǇ ال

5-    Ƨالخام ƅضاƻال )Ƨتون:(          Ǐو الحصول علǋ ǉƨنجاƍ Ƙالذا Ǐتتول ǐوع الذưالمو Ǉƍ 

 Ǒالنموذج العامل ǁذل Ơưة كما يوƿرتبة مرمو:  

  

  

  

  

  

  

  

üالمرس ƱالموضوǊليƍ المرسل 
  ابن مرزوƼ سياسية مستقرةتحقيƼ رتبة 

  -المعيƼ  +المساعد 

 Ÿعبد ا Ǉير عمر بƨالو  
Ǉب Ǉعبد الرحما Ǉمحمد ب Ǉالسلطا

Ǉالحس Ǒأب    

Ƙالذا

ƾوƨمر Ǉاب

   ƾوƨمر Ǉاب

السلطاǇ أبو سالم 

 المرسل ƍليǊالموưوع المرسل
 ابن مرزوƼ   الحصول علǏ رتبة علمية مرموƿة 

  -المعيƼ  +المساعد 

Ʃأبو العبا Ǉالسلطا    
Ƙالذا

ƾوƨمر Ǉاب

  ƾوƨمر Ǉاب

 ƾسحاƍ أبو Ǉالسلطا
 Ǒصƽالح  
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               Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽو نǋ بةƹوع الرưمو Ǉأ ƾيكشف النموذج الساب

 ƍلǏ تونƩ والنƨول علǏ     المرسل ƍلǏ المرسل ƍليǊ كما أǇ سعيǊ لتحǀيƾ رƹبتǊ باالنتǀال          

Ü التǑ يجد Ƽيǌا المساعد الذǐ يǀوم بدور عاملǑ           )السلطاÜǇ الوƨير (سلطتǌا السياسية   

أساسǑ مǇ أجل تǀليدǉ رتبة الخطيب بجامƴ الموحديǇ حيƚ يستمر ǑƼ منصبƍ Ǌلƹ Ǐاية               

         ǉاة والدƼالحكم بعد و Ǐتول ǐخالد الذ Ǉد السلطاǌع  .    ƾور المعيǌظ Ǉأبو  (لك Ǉالسلطا

 الذǐ تمكǇ مǇ تونƩ وƿتل ابǇ عمǊ وƿام بعƨل الذاƘ عǇ مركƨ                )باƩ الحƽصǑ الع

 ƾالمشر Ǐلƍ جرةǌال Ƙررƿ ǁالخطيب وبذل.  

Ǉƍ الموưوع الذǐ تسعǏ الذاƘ تحصيلǋ ǑƼ Ǌذا الưƽاǋ Ƈو          ):  مصر(الƻضاƅ اǓخير   -6

 Ǒالنموذج العامل ǁذل Ơưجر كما يوǌالم ǑƼ رةǀة و مستƿرتبة علمية مرمو ƾيǀتح:   

  

  

  

  

  

  

  
Ǒǋ Ü نƽسǌا   ) الرتبة العلمية المستǀرة     (تبيǋ Ǉذǉ الترسيمة أǇ موưوع الرƹبة        

     Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو" ƾوƨمر Ǉاب  "       ƾيǀلتح Ǌا تحركǌيلي ƚحي ÜǊليƍ المرسل Ǐلƍ

                   Ǉمال السلطا Ưابƿ Ƙذا ǑƼ يجد Ǉمصر أي Ǐلƍ جرةǌخالل ال Ǉم Ǌبتƹمحمد         (ر

أوصلƍ ǊلǏ الذاƘ السلطانية التƿ ǑامǑǋ Ƙ اǕخرǐ            ǎ المساعد الذ  )بǇ أƿبغا ƈص  

  Ǌبتƹر ƾيǀوتح Ǌبمساعدت  .           Ƙأو ذوا Ƙباƹور رǌة لعدم ظƹارƼ ƾخانة المعي Ƙيǀب Ǉحي ǑƼ

                ǑƼ ا كما مر بناǌاتƼاية وƹ Ǐلƍ اǌتƽوظي Ǐظة علƼل للشخصية المحاǌمما س ǎدية أخرư

  .وظيƽة  المصير

المرسƋ üليǈالموưوع المرسل
  ابǇ مرƨوƾ  الحصول علǏ رتبة علمية مرموƿة ومستǀرة  

الذاƘ   -المعيƼ  +المساعد 

ƾوƨمر Ǉاب

   ƾوƨمر Ǉاب

ø ƫƆ اƸقبƈ محمد بن 

السلطاǇ اǕشرف 
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ترǎ مǇ بƌرة واحدة Ǒǋ       ونخلص مما سبƾ عرÜǊư أǇ شخصياƘ الترجمة         

مƿ Ǉبل السالطيǑƼ Ǉ    "  محمد بǇ مرƨوƾ  "الذǐ تعرƯ لǊ المحور الرئيƩ       "االưطǌاد"

                Ǒالت Ƙاƿخالل كشف طبيعة العال Ǉم ǐام الراوƿ دƿ و Üالمغربية ƘاƇاưƽمجموع ال

              ǑƼ لةƛيديولوجية المتمǗببلورة الداللة التاريخية ا Ǉبمختلف السالطي Ƙالذا Ƙربط

مارư Ʃد الشخصياƘ العلمية خالل ǋذǉ الƽترة الƨمنيةÜ كما يوƠư ذلǁ            االưطǌاد الم 

Ǒالتال Ǒالمخطط العامل :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرسل ƍليǊالموضوƱ المرسل
  المưطǌد    االستǀرار ǑƼ رتبة مرموƿة داخل المغرب  

  -المعيƼ  +المساعد 

 Ưبع Ǐعل Ǉيưǀالمنت Ǉمجموع السالطي
  Ǉالمساعدي Ǉأنظمة السالطي  

  أǋل الوشاية 

Ɩالذا
ƾوƨمر Ǉاب

   ƾوƨمر Ǉاب

مجموع سالطيǇ المغرب  

 Ǉالذي ƾيǀتح ǑƼ ǉساعدو

 الرتبة 
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  :  الضمير-4

                Ǉسماƿ وǋر وưأو حا Üوǌائب كƹ Ǉم Ǉمعي Ǐة يدل علƼمير اسم معرưال Ǉƍ

Ü وƍلǏ ذلǁ أشار    )1  (....أحدǋما ưمير المخاطب نحو أنƘ والƛانư Ǒمير المتكلم نحو أنا         

  :Ǉ مالǑƼ ǁ باب المعرƼة و النكرة بǀولǊاب

  )2 (....كƉنƖ وǉو سǃ بالضمير          فما لذي Ʒيبة ƈو حضور

           ǊƼمير الغائب و يعرư Ǐلƍ Ƈالنص باللجو ǑƼ ǐمير النحوưر الưنورمان   "ويح

Ü مما يسمƠ بتحديد    )Ư"....)3ريقة الحكاية التي تسردǉا شخصية واحدة     "  :  بƋنǊ"  فريدمان

خصية و الراوÜǐ ومعرƼة كل التƽاصيل عǇ الحدƚ  والشخصيةÜ وƿد جاƇ            المساƼة بيǇ الش  

      Ǉيǌوج Ǐالترجمة عل ǑƼ مير الغائبưالسرد ب  :     Ǌلتƛأم Ǉرا ومǋصال ظاƽو  (  منǋ ارتحل

Ü حيǇ يدور حولǊ الكالم     )رجÜƴ ارتحل (  Ü ومستترا   )ƍلǏ الǀاǋرة Üوǋو مƴ ذلǁ يالƨم      

  ).ƼوالÜǉ استعملǊ ( ياǇ الحركة و االنتǀال بالƽعل الماǑư لتب: مشكال بƌرة الحكǑ ومتصال

يتميز ǉذا الشكü   "وللسرد بưمير الغائب دور كبير ǑƼ سير الحكƿ Ǒدما ƍذ              

Ü ماǑư  )4(......"السردي بكونǈ يسوƼ الحكيÛ نحو اǓماÛǃ و لكن انǘƯقا من الماضي           

 الذǐ  الشخصية المتƽردة التǑ يصرƟ بǌا و يƌسسǌا مǇ خالل تجربتǌا الخاصةÜ ونسبǌا            

  .ينطبƾ عليǌا

5-ǃالعل ǃسǗا :  

ليƩ الưمير مجرد تǀنية سردية ǀƼطÜ بل يتعلǑƼ ƾ النص الذǐ بيǇ أيدينا باسم                

     Ǉأ ǐادر الشاوǀعبد ال ǎوير Üتعيين         "  :العلم Ǎعل üالذي يد ưƻالل ƿذل Ûǃبالعل Ɩعني ƒالعر

ة حسية ƈو   مسماǇ تعيينا مƯلقاƈ Ûي Ʒير مقيد بقرينة تكلƈ ǃو خƯاƈ ƒو Ʒيبƈ ǈو Ƌشار              

                                                           
)1  (      Üعبد الحميد Ǉالدي Ǒمحمد مح      ƿية ابن مالƻلƈ Ǎعل üابن عقي Ɲج شر Ü1    ط ÜرةǋاǀالÜǇلبنا ÜƘبيروÜكرƽدار ال Ü16 Ü

  .88مÜ ص 1974
)2  (ǁمال Ǉية: ابƻلǓطا ÜǇلبنا Ƙبيرو Üمƨح Ǉدار اب Ü 1 Ü2002 ص Ü18م.  
)3  (N. Friedman. Point of infiction ( P.M.L.A N° 70 décembre 1954. 

  )ǀن    Ưمرتا ǁعبد المال Ǉالسردي    :  ال ع ƒاƯالخ üكيكية سيميائية مركبة لرواية      (  تحليƻمعالجة ت  " Ƽالمد Ƽزقا"  ( Ü
  .195مÜ ص 1995طÜ .ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجƨائرÜ د 

  .196المرجƴ نƽسÜǊ ص)  4(
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 Ǔ ǗƋن مدلولǈ يƯلƼ في الƸالƒ علǍ شيƅ مشخƿ          ƫمعنوية ƈو زيادة لưƻيةÛ و ما ذل      

ǇيرƷ 1(...."متميز عن(  

               ǊƼمتوالية اسمية تعر Ƈورا Üصدارة نص الترجمة ǑƼ ياƽاسم العلم مخت Ƈد جاƿو

ǑتǓكا)  :        ƾوƨمر Ǉأحمد ب Ǉب Ÿأبو عبد ا Üاالسم     )الخطيب Ʃتطم Ǒالمتوالية الت ǉذǋ Ü 

               ǐب الذǀبوة و اللǕنجاب و اǗا Ǐلƍ ƨترم Ǒورة والكنية التǌخلف الرتبة المش Ǒالشخص

           Ǒاالسم الشخص Ǉصة المجد ونالحظ أƿ ǐرا مرة   )  محمد(يحدد النسب ويروǋيرد ظا

واحدة عند تحديد تاريƣ ومكاǇ المولدÜ ليستمر السرد بلǀبǊ مغيبا اسم الشخص و ƿائما                

Ǌامǀم.  

لم لǀبا يرتبط باسم الجد مرƨوƾ الذǐ تحيل داللتǊ اللغوية علǏ            وǋكذا يبدو اسم الع   

"Ɩ2(".....المبخو(   ǑƼو Ü– ادناǀاعت -    Ǉربما يكو   "   ǈب Ǎير مسمƷ ǃاس......"  )3(  .  Ǌب Ǌبǀل

 يستند عليǊ   - المترجم –أǋل تلمساǕ ǇنǊ كاǇ محظوظا بخدمة الشيƣ أبǑ مديÜǇ مما جعل            

  .تعريف بمƨيد مǇ التƋكيد علǏ الشرف والرƼعةلما يحويǊ مǇ داللة تطبƴ اسم صاحب ال

              Ǌعلي Ǐتبن ǐالذ ǐرǀƽابة العمود الƛو بمǋ الترجمة ǑƼ اسم العلم Ǉول أǀال ƴونستطي

الوظيƽة المركƨيةÜ وǑƼ سبيل اǗشادة برتبتǊ يكتب التعريف ƍجماال ونحǇ نجدǑƼ ǉ النص             

  Ǉمرتبطي Ǉشكلي Ǐالعلم الدي         :  عل Ǉأخذ م ǐالذ Ǌيǀƽال Ǐكدال عل      Ǌب Ǌل ǇكاƼ ÜǊأتم Ǒن

) Ʃالتدري Üالخطابة  (             ǐالعلم الذ ǑƼ المتبحر Ǒالسياس Ǐم كدال علƛ Ü مساجد متعددة ǑƼ

  .تǀلد مناصب ǋامة ǑƼ مختلف البلداǇ التǑ عاƼ ƫيǌا

وبǌذا المعنǏ نصل ƍلǏ أǇ الترجمة الكاملة ƿ Ǒǋصة اسم العلم التǑ تحƽرǋا                

       ǑƼ ظƽليحت ÜƏارǀال Ǉǋذ ǑƼ اللغوية ƘدواǕالخاصة   ا Ǌا ببياناتǌايتǌن   :  Üالميالد ƣتاري

  .االسمÜ اللǀبÜ الرتبةÜ تاريƣ الوƼاة

                                                           
)1  (ǐادر الشاوǀالكتابة والوجودعبد ال Û ص Ü52.  
)2  (ǐبيدƨم التاج:ال Ü6 ص Ü335.  
  .Ü473 ص 1المصدر نƽسÜǊ م)  3(
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  )1("ابن اǓبار: "  الترجمة المتوسƯة-2

  وưائƹ النƫ -أ

  . التعريف بالحاƼظ أبو عبد اŸ بǇ اǕبار: الوưيƻة المركزية-1

 تشتمل الترجمة علǏ ستة عشرة عنصرا         : الوưائƹ اǓساسية والƻرعية    -2

  :تعيدǋا السارد بưمير الغائبيس

  )الحƽصǑƼ  )Ǒ عǌد المستنصر -ب

-Ǌور مجلسưح  

-Ǉالسلطا Ǐعل ǉخرƼ 

-Ǉالحسي Ǉسعاية اب 

 .نƽيƍ ǊلǏ بجاية-

3-Ʃتون Ǐلƍ العودة   

-Ǌمكانت Ǐلƍ العودة  

-Ǌوحبس Ǉب السلطاưƹ 

 658ùǋمحنتǊ و ƿتلǊ سنة -

   ابǇ اǕبار ǑƼ بلنسية-1

-Ǌمكانت  

-ƫمردني Ǉكاتب اب 

 رتƍ ǊلǏ تونƩسƽا-

2-Ʃتون ǑƼ بارǕا Ǉاب   

  )الحƽصǑƼ  )Ǒ عǌد أبƨ Ǒكريا -أ

  .تكليǊƽ بوƴư العالمة-

-Ǌمن Ǉور السلطاƽن 

-Ǉو السلطاƽعتاب وعƍ 

  
ويمكǇ اختصار ǋذǉ العناصر ƍلƛ Ǐالƛة وظائف أساسية تتưمǑƼ Ǉ مبانيǌا وظائف            

  :Ƽرعية تامةÜ وناƿصة مƛلما سنوǑƼ Ơư الǀƽراƘ التالية

Ü التǑ يتم Ƽيǌا    )الطƽولة(  نالحظ ƹياب أǐ تعريف للوظيƽة الƽرعية        :  Ɖةالنش  -أ

الكشف عǇ مرحلة النشƋة الخاصة بǌذǉ الشخصيةÜ ويتم التعريف Ƽيǌا بƽرع واحد ǋو                

)Ƙاƿالعال.(  

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü12 ص Ü652-655.  
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1-Ɩقاǘالع:  

             Ƙاƿنوعية العال Ưموƹ Ǐلƍ ǎمما أد Üةƽالوظي ǉذǋ Ǐعل ƾالغياب الساب Ʃد انعكǀل

 مƴ أساتذتǊ وتمخƘư عǇ تشكيل اǕنا المتƽردة          -المترجم لƿ- Ǌامǌااالبتدائية التǑ أ  

ببراعتǌا العلميةÜ حيƚ اƿتصرƘ الوظيƽة علǏ تعريف تلǁ العالƿاƘ المتǀدمة التǑ أƿامتǌا            

  .الشخصية مƴ ذوǐ اǕمر وأدƍ ƘلǏ تǀلدǋا مناصب ǋامة

            ǇائيưƼ Ǉبي Ƙاƿالعال ǁو يستذكر كتابيا نوعية تلǋويبدو نص الترجمة و)   Üبلنسية

Ʃالنحو             )تون Ǐخاصة عل Ƙاƨبممي Ƙƨتمي Üمتعددة Ƙاƿا الشخصية عالǌيƼ Ƙأنبت ƚحي Ü

Ǒالتال:  

تميƘƨ باالستǀرار الǀائم علǏ الرƹبة     ):  ابǇ مردنيƫ ( عالƿتǊ بصاحب بلنسية     -

مǇ  الكاتب ƍلǏ    (المتحولة ƍلǏ الǀƛة الناتجة عǇ المحبةÜ مما جعلǊ يتدرج ǑƼ سلم الرتب              

  :ǐ يمكǇ تمƛيلǊ بالمعادلة اللغوية التاليةالذ) السƽير

  الƙقة    التحوü     الرƷبة        

        ƒير        الكاتƻالس         

-Ʃتون Ǉبسالطي Ǌتƿعال :  

-   Ǒصƽكريا الحƨ ور         :   أبوƽن Ǐلƍ بة المتحولةƹالر Ǐائم علǀرار الǀباالست Ƙƨتمي

ǑتǓالرتب حسب الجدول ا Ǉتتدرج بي Ƙر مما جعل الذاǀير مستƹ :  

  الرƷبة   التحوü       النƻور التحوü     لرƷبةا

  الكتابة                العزü           الكتابة

  
-Ǒصƽالمستنصر الح  :Ǉبمرحلتي Ƙد مرǀل:  

 ǏولǕالسعاية مما           :  المرحلة ا Ǉع Ɲور الناتƽالن Ǐلƍ بة المتحولةƹدور الر Ǐائمة علƿ

  :يƌدƍ ǐلǏ النǑƽ ومشكلة علǋ  Ǐذا النحو

  النƻور   التحوü     الرƷبة

Ƨي      حضور المجلƻالن  
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ƿامƘ علǏ دور الرƹبة المتحولة ƍلǏ الكرǉ مما يƌدƍ ǐلǏ الǀتل            :  المرحلة الƛانية 

Ǒيل التالƛالتم ǑƼ Ǉو مبيǋ كما:  

  كرǇ     التحوü    الرƷبة  

Ƨحضور المجل        üالقت  

  ƒ-  Ɩرعية       :  الذاƽا الǌتƽوظي Ǐلƍ ساسيةǕة اƽالوظي ǉذǋ رǀتƽو  )النسب(تƨت Ǒالت Ü دنا

  ).ǀƼط(بالصƽاƘ المشتركة التǑ امتدƘ بالوراƛةÜ حيƚ اƿتصرƘ علǏ وظيƽة الرتبة  

  : الرتبة-1  

        Ǉبار كاǕا Ǉاب Ǉالترجمة أ Ǉاد مƽا      "  يستƸوبلي Ûƒولسان العر Ƙمة في الحديǘع

ǋ Üذا التƽوƾ العلمǑ الذǐ جعلǊ يتبوأ رتبا اجتماعية خاصة           )1(....."في الترسيü والشعر  

  ).الكاتبÜ الشيƣ( لưƽاƇاƘ التǑ وجد Ƽيǌا ǑƼ مختلف ا

 ƿد برع ƿ ǑƼرƯ     - المترجم لǊ  –أǇ  :  ومǇ السǌل أǇ ندرǁ و نحǇ نǀرأ النص         

              Ǌانتداب Ƈورا Ƙوربما كان Üǉعصر Ƈشعرا Ǉا مرتبة خاصة بيưيحتل أي Ǌمما جعل Üالشعر

علǍ وƈنشد قصيدتǈ   .  فحضر مجلƧ السلƯان  "  ưمǇ وƼد بلنسيةÜ لبيعة اǕمير أبƨ Ǒكريا      

روي السين يستصرخÛǈ فبادر السلƯان بƷƌاƙتǃǊ و شحن اǓساƯيü بالمدد ƋليǃǊ من              

ǋذǉ الǀصيدة التǑ كللƘ المǌمة بالنجاƟ وحƘǀǀ  لÜ            Ǌ)2(....."الماü واǓقواƖ والكسي  

Ǒصƽالح Ǉالسلطا ƴالتواصل م.  

        Ƙǀǀح Ǒالت Ǒǋ Üالرتبة الخاصة ǉذǋ Ǉأ ƴƿوالوا-  Ǌرة المستمرة   - للمترجم لǌالش 

ƍ                  Ƙالخطابا Ƙسما ǎحدƍ وǋا وǌرونا بǀال مƍ ذكر اسم العلم ǑتƋال ي ƚذا حيǋ يومنا Ǐل

  .الǀديمة

لǀد جاǋ ƘƇذǉ الوظيƽة تامة بحيƚ نصل مǇ خاللǌا ƍلǏ تحديد مصير            :   النǊاية -ج

  .ابǇ اǕبار

                                                           
  .653المصدر نƽسÜǊ  ص )  1(
  .653المصدر نƽسÜǊ ص )  2(



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  51

  : المصير-1

         Ǉاويتيƨ Ǉم Ǌأوجدت Ǒسباب التǕا Ǐلƍ النظر Ǉيمك   :     Ƙƨامتا Ǒالت Ƙالذا ǑƼ

Ü جعلǊ يتصف بالتعالǑ    )1(....."في ابن اǓبار بƉو وضيƼ خلƼ     "  اتǌا المتعددةǀƼ Üد كاǇ   بنƨع

              Ƙذا ÜǑصƽبالمستنصر الح Ǌربطت Ǒة التƿنوع العال ǑƼ مƛ ÜصلǕوا Ʃƽبالن ƨاƨواالعت

   Ǉعليƽالمتحول المتولد ب ƴالطاب  :          Ǌƽلوص Ǉصاحب السلطا Ǉو بي Ǌبين Ǉكا ǐد الذǀعل الحƼ

     Ƙمراسلة كان ǑƼ Ǌمأبيǌبين  "      üوقا  ƿفاستضح ƿذل Ǎعل ǈونب Ûǃبالمرحو  :    ƹتعر Ǘ باƈ نƋ

                 ƒونص Ûǈسƻا في نǉسرƉبي الحسين فƈ ابن ǍلƋ Ɩونمي Ûüخام ƒǓ ǈمن موت ǈحيات

ǈ2(....."ل(          Ǉحي ƨاƨƽاالست Ǉع Ɲالنات ǉعل الكرƼو Ü"       ذكر مولد ǃياǓا ƭفي بع ǌجر

Ƽ ÜسخطǊ  )3(...."اريơ الوǗدة الواÛƼƙ وساüƅ عنǈ السلƯانÛ فعدا عليǈ ابن اǓبار بت          

Ǌتم سجن ƚبالتكبر حي ǁسرا ذلƽم Ǉالسلطا.  

 ǑƼ نǌاية التعريف الصورة المƋساوية للمصير النǌائǑ        - ابǇ خلدوƛ-  Ǉم يرسم لنا  

           Ǐلƍ العائد ǁبرƽم المǌخبار بسببǗا ƴم Üاǌǀيǀتح ǑƼ ةǀواعل السابƽال Ƙƽتحال Ǒالت"   ǃǉورƙع

  : في بيتǈ علǍ رقعة بƉبياƈ ƖولǊا

  )ǍƸƯ"....)4 بتونƧ خلƹ         سموư Ǉلما الخليƻة

وƈمر بامتحانǃƙ ǈ بقتلǈ قعصا بالرماÛƝ وسƯ        "  :بعد ذلǁ يصف الصورة ƿائال     

              Ûǈسماع Ƽوراƈ و ǈكتب Ɩمجلدا Ɩوسيق ÛǇشلو Ƽحرƈ ǃƙ Ûمان وخمسينƙ من سنة ǃمحر

ǈمع ƖحرقƉف ǈ5(...."ودواوين(.  

موع أنواع التراجم مưاƼا ƍليǊ التحليل       ونستطيƴ الǀول بعد ƿراƇتنا المتƋنية لمج      

   Ǉأ ƾالساب–  Ǉخلدو Ǉا         - ابǋصيل مصيرƽاية بتǌساسية النǕة اƽمية خاصة للوظيǋأ Ǒيول 

                 Ǉم Ǌالموج ƴمǀطبيعة ال Ǉير مباشر عƹ ƾذ يعلمنا بطريƍ  ساوياƋا مǌنوع Ǉعندما يكو

  ا نسلم بǇƋ الوظيƽة مما يجعلن) السياسيةÜ الǀƛاƼية(طرف الحكام ưد أصحاب الرتب العلمية 

                                                           
  .654المصدر نƽسÜ Ǌ ص )  1(
  654المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
  .654المصدر نƽسÜǊ  ص )  3(
  .655المصدر نƽسÜ Ǌ ص )  4(
  .655المصدر نƽسÜǊ ص )  5(
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  .ƿد صيغƘ  باưǗاƼة ƍلǏ تنƨيǊ الرتبة مǇ أجل ƍيưاحǌا

             ǑƼ لƛيتم Üمحكم Ǒترابط بنائ Ǉمư Ǐالترجمة تتوال ǉذǋ ǑƼ ساسيةǕالوظائف ا Ǉƍ

                 Ưوجود بع Ǐلƍ شارةǗا ƴم ÜǊعن Ɲالنات ƚم الحدƛ ƚذ تبدأ بذكر الحدƍ Ǒالترابط السبب

Ü وكذلǁ  ....)لتƽوƾ العلمÜǑ الكتابة عند ابǇ مردنيƫ      ا:  (الروابط المنطǀية ومǇ أمƛلتǌا   

سنة   (استخدام ترابط ƨمنǑ وحيد حدد الراوǐ مǇ خاللǊ تاريƣ وƼاة صاحب الترجمة                

658ùǋ( ǑƼ لƛيتمƼ Ǒوأم الترابط المكان Ü)Ʃتون Üبلنسية.(  

              ǁومتكاملة كذل Üǎالبنية الكبر ƚحي Ǉة تكامل مƿعال ǑƼ ذا ما يجعل الوظائفǋو

ية البنياƘ الصغرǎ لجميƴ الوظائف اǕساسية التǑ تشترǑƼ ǁ الخصائص البنائية           مǇ ناح 

               ǎالمحتو ƚحي Ǉة ترابط مƿعال ǑƼ ا مما يجعل الترجمةǌرعية المكونة لƽللوظائف ال

  .والمưموǇ الذǐ يخدم الوظيƽة المركƨية

وتجدر اǗشارة ƍلƹ Ǐياب التƽصيل ǑƼ الوظيƽة الƽرعية العالƿاǀƼ ÜƘد اعتمد              

 )∗∗( لسرد العالƿاƘ المتǀدمةÜ كما نلمƩ استخدامǊ تǀنية الحذف         )∗(راوǐ تǀنية التلخيص  ال

Ü حيƿ ƚام بذكر المراحل الǌامة التǑ تخدم          )العالƿاÜƘ الرتبة   (ǑƼ الوظائف الƽرعية    

Ü و ƨƽƿ عǇ    )النǌاية(الǌدف العام مǇ الترجمةÜ المتمƛل ǑƼ تعريف الوظيƽة اǕساسية            

  Üالخاوية Ǌالمراحل شب           Ǉعالة دوƽللعناصر ال Ƈاǀواالنت ƨيجاǗا ƴالترجمة بطاب ƴمما يطب 

  ).  الطƽولةÜ النسب(ƹيرǋاÜ و ǋذا ما يƽسر أيưا ƹياب الوظائف الƽرعية 

ƒ-السردية Ɩالمحددا :  

              Ƙالمحددا Ǉجملة م Ǐف علǀة نƇراǀاية الǌيجعلنا بعد ن ƾالترابط الساب ƾمنط Ǉƍ

Ǉالنص تكشف ع Ǉأدبية البنيةالسردية المستنبطة م .  

                                                           
: ناصر عبد الرƨاƾ المواÜ  :   ǑƼ انظر )سرد مدة ƨمنية ما ǑƼ أسطر ƿليلة دوǇ التعرƯ للتƽصيالƘ         (  وǋو  :  لتلخيص ا )∗(

Ü دار النشر للجامعاÜƘ مصر الǀاǋرةÜ      عصر اǕبداƱ دراسة للسرد القصصي في القرن الرابƲ الǊجري        ...العربية  القصة
Ü الǌيئة المصرية العامة     مقارنة  لƙǘƙية نجيƒ محƻوư     بناƅ الرواية دراسة  :  Ü وسيƨا  أحمد ƿاسم    159مÜ ص Ü1997  3ط

  .56مÜص1984طÜ .للكتابÜ الǀاǋرةÜ مصرÜ د
 ƍليǌاÜ انظر   Ƈ وǋو الǀطÜƴ اǗخƽاÜƇ الƨƽǀ ونعنǑ بǊ تجاوƨ بعƯ المراحل مǇ الǀصة دوǇ اǗشارة بشǑ                :الحذف  )∗∗(

Ǒحميد لحميدان :ƫصالسردي بنية الن Ü ƾالساب ƴالمرج Ü77 .  
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1-ƹلƊالم :  

يتم تحديد الوجود الداخلǑ للمƌلف ǋ ǑƼذǉ الترجمة مǇ خالل صيغة ƍشارية واحدة             

  .- المترجم لǊ–التǑ تدل علǏ عدم المعرƼة الشخصية بينǊ و بيǋ ( Ǉذا( 

  :  الراوي-2

Ü التǑ  )رƌية الشخصية (  يǀوم الراوǋ ǑƼ ǐذǉ الترجمة بتبنǑ نƩƽ الرƌية السابǀة           

  :ƴ مǇ ورائǌا لتǀديم السرد الذǐ يتم التركيƼ ƨيǊ علǏ كل مǇيتǀن

 لصياƹة الجمل السردية الطويلةÜ     )اǓسلوƷ ƒير المباشر    (  تتجسد ǑƼ :   الصيƸة -

لتلخيص مجمل أحداƚ حياة ابǇ اǕبار الخاصة و العامة التǑ يتƽاعل معǌا ǑƼ مجال                 

)  Ƙاƿالعال Üالمصير Üالرتبة  ( Ǌلتƛأم Ǉا   "  :  وم ƹو لما دل     Ƙبع ÛاǊونازل Ûبلنسية ǍلƋ يةƷاƯل

                  Û ưذا الحافǉ بارǓابن ا ǃǊبي زكريا و كان فيƈ ميرǓا ǍلƋ ǃǊزيان بوفد بلنسية و بيعت

  .)1 (......."فحضر مجلƧ السلƯان

-ƹائưالوظائف التالية:  الو ǉدور ƇداǕ ǐيستخدم الراو :  

ƈ-يةƻة وصƻيưو  :  

لتǑ ارتكبǑƼ Ƙ حƾ ابǇ اǕبار       ومǇ أمƛلتǌا وصف مشǌد الجريمة المƋساوية ا       

ǃƙ استعتƒ السلƯان   "  السابǀة الذكرÜ ومǇ أمƛلتǊ كذلǁ وصف طريǀتǑƼ Ǌ طلب العƽو           

 Ʋƻواستش Ûƒالكتا ƒعتاƈ Ǉسماƈو Ûƒعتƈو ƒمن الكتا ƒمن عوت ǈعد في ǈليƋ ǈرفع ƹليƉبت

  .)2 (........"فيǈ بابنǈ المستنصر فƻƸر السلƯان لǈ وƈقاü عƙرتǈ وƈعادƋ ǇلǍ الكتابة

ƒ-يقيةƙة توƻيưو :  

        Ƈراƨوالو Ǉالسالطي ƴجم Ƈذكر أسما)       ÜǑصƽكريا الحƨ أبو Üƫمردني Ǉاب

Ǉالحس Ǒأب Ǉاب Üم ) المستنصرǌكتب عن Ǉالسادة الذي Ƈأسما Ǐلƍ ةƼاưƍ  

  ).أبو عبد اŸ بǇ أبǑ حƽصÜ ابǇ عبد المƌمÜǇ ابنƨ Ǌيد( 

                                                           
  .653در نƽسÜǊ ص المص)  1(
  .654المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
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  : وưيƻة تƉصيلية-ج

ر بلنسيةÜ وكذلǁ االنتǀال النǌائǑ الذǐ       ربط سƽارة ابǇ اǕبار ƍلǏ تونƩ بحصا       

  .ربطǊ بسǀوطǌا

3-Ɩالشخصيا :  

ƈ- بنية الشخصية :   

                ǑدبǕخالل الجانب ا Ǉا مǌƼيعر Əارǀال Ǉكو ǑƼ Üالترجمة ǉذǋ ǑƼ ƨتتمي   )ǐالشعر( Ü

ƍال أƛ Ǉمة جوانب لم تكǇ لتعرف لو لم نطلƴ عليǌا ǑƼ النصǋ Üذǉ الجوانب التǑ نتوƿف                  

  .استنطاƾ دالالǋ Ƙذǉ الشخصية المتعددةعندǋا مǇ خالل 

1  _   ǈقيƻشخصية ال  :          Ǒالمكانة الت ǁخالل تل Ǉرة مǋأول صور المترجم الظا

 كان من مشيخة بلنسيةÛ و كان عǘمة في       "  احتلǌا ǑƼ بلنسية ưمǇ طبǀة شيوخǌا ǀƼد        

 ƒو لسان العر Ƙ1( ...... "الحدي(.  

2  _   ƒشخصية الكات  :    ǇƼ ǑƼ Ǌتƹكنتيجة لبال ƘƇتشكيل      جا Ǐلƍ ǎالترسيل مما أد 

                        Ʃبلنسية و تون Ǉكل م ǑƼ اǌاحتل Ǒالرتب الت ǁتل ǑƼ اǋل صورƛتتم Ǒشخصية الكاتب الت

  .)كاتب ابǇ مردنيÜƫ كاتب العالمة للسلطاǇ أبƨ Ǒكريا (

Ǒǋ الصورة المكملة للصور السابǀة ذلǁ أƍ ǇتǀاǇ اللغة           :  شخصية الشاعر _  3

  ƼاưǗبا Üيجاد الكتابةƍمر             و Ǐالسيط عل ƴحل ذائƼ تشكيل شاعر Ǐلƍ Ƙبة أدǋالمو Ǐلƍ ة

      Ǌسينيت ǉصائدƿ رǌأش Ǉ47  (العصور م Ƙا      ) بيǋيورد Ǒة الذكر التǀالساب Ü- Ǉخلدو Ǉاب-  

)Ǌتاريخ ǑƼ الكتابة(*))كاملة Ǉع Ǌلƨعند ع ǉأنشد ǐشعر Ƙالترجمة ببي ǑƼ دǌكما يستش Ü.  

 "ǘƙنشد متمƈو ǃبالقل Ǎضبا ورمƷ Ưفاستشا:  

  )2(....."ولو آان في جنان الخلود ***  واطلب العز في لظى وذر الذل  

                                                           
)1 (Ǉخلدو Ǉا:  اب Ûơص12ملتاري Ü652-653 

  604 -602 المصدر نƽسÜǊ ص  (*)
 653 المصدر نƽسÜǊ ص) 2(
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       وحتǏ يتمكǇ الراوǐ مǇ كشف ǋذǉ الدالالƘ للǀارƏ يستعيǇ بشخصياƘ متنوعة            

Ü كاǇ لǌا دور مǌم ǑƼ حياة الشخصية المركƨية التǑǋ Ǒ            )سالطيÜǇ بعƯ أǋل الدولة   (

ƨة المركƽالوظي Ǌوم عليǀت ǐالذ Ǒوع الحكưيةمو.  

ƒ- الدراسة العاملية  :  

Ü )العالƿاƘ(تǀوم الوظيƽة المركƨية وƾƼ المعطياƘ النصية المجسدة ǑƼ الوظيƽة الƽرعية          

بكشف مجموع العالƿاƘ التǑ ربطƘ صاحب الترجمة بمعظم شخصياتǌا المختلƽةÜ وƿد             

             Ǉيمك ƚبحي Üعيةƿية الواƌا بالرǋو تطور ƚحداǕا ƴتتاب ǑƼ ا الروابط السببيةǌتƨالنظر مي

Ǐلƍ "الترجمة المتوسط " Ǒا كما يلǌاتƇاưƼ مختلف ǑƼ البنية العاملية ƴيƨف توƿو:  

1  _   üوǓا ƅضاƻبلنسية(  ال    :( Ǉنجد أ  " Ʃاعل الرئيƽو      "  الǋ ǊعلƼ وعưبار وموǕا Ǉو ابǋ

الرƹبة ǑƼ الكتابة عǇ صاحب بلنسية ابǇ مردنيƫ ولتوưيƠ ذلǁ نǀترƟ الترسيمة العاملية             

  :التالية 

     

  

  

  

  

  

  
ǋ Üو نƽسǊ موưوع    ) الكتابة عǇ صاحب بلنسية      (   تبيǇ الترسيمة أǇ موưوع الرƹبة      

    Ǌǌيوج ǐرسال الذǗبار "  اǕا Ǉصاحب         )المرسل("  اب ǑƼ يجد ƚحي ÜǊليƍ المرسل Ǐلƍ 

Ü الذاƘ المساعدة التǑ تجعلǊ يشغل الوظيƽةÜ لكǇ ظǌور المعيƾ           ) ابǇ مردنيƫ    (بلنسية  

  .ينة وأطاƟ بالنظام اǗسالمÜǑ جعل الذاƘ تخسر الرتبة والوطǇالذǐ استولǏ علǏ المد

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 الرƹبة ǑƼ الكتابة عǇ صاحب بلنسية ابǇ اǕبار 
ابǇ اǕبار  

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 ƫمردني Ǉاب Ǉبار  ابǕية  اƹالطا
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  ): تونƧ(الƻضاƅ الƙاني _ 2

ƈ-        صيƻبي زكريا الحƈ انƯد السلǊو         :   في عǋ Ƈاưƽذا الǋ ǑƼ اعلةƽال Ƙالذا Ǉنجد أ "

  .و يمكǇ النظر ƍلǏ موưوع ƼعلǊ وƾƼ تجلياƘ الرƹبة" ابǇ اǕبار

Ǉ المǌمة التǑ تتولǏ الذاƘ الǀيام بǌا Ǒǋ االنتǀال         ƍ:   رƷبة الرتبة العلمية المرموقة      -*

Ǒخالل النموذج العامل Ǉم ǁذل Ơưبة كما يتƹالر ƾيǀأجل تح Ǉم Ǒو السع Ʃتون Ǐلƍ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ǋ Üو نƽسǊ موưوع اǗرسال     ) الرتبة العلمية    (يكشف المخطط أǇ موưوع الرƹبة      

       Ǌذات Ǐلƍ بارǕا Ǉاب Ǌǌيوج ǐالذ)    Ǌليƍ كما  .  ) المرسل     Ǌمتǌم ƨنجاǗ انصراف الكاتب Ǉأ

                 Ƙالذا ǊيƼ يجد ƚحي Ǌا عليǌبال سلطانƿƎبطة بƹ Ʃتون Ǐلƍ الǀاالنت ǉخالل اختيار Ǉم

             Ǒة التǀالمعي Ƙور الذاǌظ Ǉلك ÜǑا بالخط المغربǌكاتبا لعالمت Ǌبتعيين Ƙامƿ Ǒالمساعدة الت

دƼعƘ بǌا ƍلǏ   تحسǇ كتابة العالمة بالخط المشرǑƿ أƛرƘ علǏ عالƿة الذاƘ بالمساعد و           

  .  Ü مما جعلǌا تخسر رتبتǌا) المساعدÜ المعيƾ (حلبة الصراع المƨدوج 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

ابǇ اǕبار   الرتبة العلمية المرموƿة  ابǇ اǕبار  

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
السلطاǇ أبو ƨكريا 

 Ǒصƽالح 
الكاتب أبو العباƩ ابǇ اǕبار  

 Ǒالغسان 
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 :تتƠư مǇ خالل المخطط العاملǑ اǓتǑ :  رƷبة العودة ƋلǍ الكتابة -*

  

  

  

  

  

  

  

  

  
نǌƽم مǇ الترسيمة أǇ تƋليف كتاب اǗعتاب الموجƍ ǊلǏ السلطاǇ دǋ ƴƼذا اǕخير              

      Ǒأساس Ǒيام بدور عاملǀع:  للƍ            خانة Ƙيǀب Ǉحي ǑƼ اǌتƽاولة وظيƨم Ǐلƍ Ƙادة الذا

المعارưة Ƽارƹة لعدم ظǌور رƹباư Ƙدية مما جعل الذاƘ تحاƼظ علǏ استǀرار رتبتǌا              

ǊاتƼاية وƹ Ǐلƍ Ǉبالسلطا Ǌتƿعال Ƙباƛ أمام.  

ƒ  _   صيƻد المستنصر الحǊبة           :  في عƹالر Ƙيعاƨتو ƾƼترة وƽال ǉذǋ Ǐلƍ النظر Ǉيمك

 Ǒكما يل :  

 Ǉƍ المǌمة اǗرسالية مجسدة ǑƼ سعǑ ابǇ        :ة السلƯان في رفƲ مكانة ابن اǓبار         رƷب -*

  اǕبار لتحǀيƾ رƹبة السلطاǇ كما يتمƛل ذلǑƼ ǁ الترسيمة العاملية 

  

  

  

  

  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

ابǇ اǕبار   ة ƍلǏ الكتابةالعودابǇ اǕبار  

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

  كتاب اǗعتاب 

 Ǒصƽكريا الحƨ  أبو Ǉالسلطا

 øابǇ اǕبار  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
ابǇ اǕبار  حưور مجلƩ السلطاǇ السلطاǇ المستنصر 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
Ǉالسلطا Ǐالتكبر عل

  Ǉ أبǑ الحسǇ اب

ابǇ اǕبار  ø 



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  58

               Ǉو مكلف مǌƼ ÜƢة الشيوǀطب ƴم Ǉالسلطا Ʃور مجلưوم بحǀنا يǋ بارǕا Ǉاب Ǉƍ

حظتǊ خلو المساعدة مǇ أǐ عامل مما        جǌة المرسل بالǀيام بذلǁ لكǇ أول ما يمكǇ مال         

يشير ƍلǏ وحدة الذاǑƼ Ƙ مسعاǋا وصراعǌا مƴ المعيƾ الذاتǑ والخارجǑ الذǐ يǀوم بدور              

تحويل عالƿة المحبة التǑ تربطǊ بالمرسل ƍلǏ نƽور الشƐ الذǐ أدǎ بƍ ǊلǏ             :  عاملǑ موحد 

  .المغاưبة مƴ السلطاǇ و نƽيƍ ǊلǏ بجاية

Ǉƍ المǌمة اǗرسالية تتجلǑƼ Ǐ     :  ة ابن اǓبار ƋلǍ منصبǈ     رƷبة السلƯان في Ƌعاد    -*

استدعاƇ ابǇ اǕبار للعودة ƍلǏ تونǗ Ʃنجاƨ رƹبة السلطاǇ كما يتǑƼ Ơư النموذج                

 Ǒالعامل: 

  

  

  

  
 Ƙوحدة الذا Ǐلƍ عامل مما يشير ǐأ Ǉخلو خانة المساعد م ǉيكشف النموذج أعال

يƚ عدد الممƛليǇ الذيƿ Ǉاموا بدور ǑƼ مسعاǋا وǑƼ صراعǌا مƴ المعيƾ الƛرǐ مǇ ح

Ǒرئيس Ǒعامل : ǁكما رأينا ذل Ƙالذا ƾح ǑƼ تل الشنيعةǀيذ جريمة الƽناع المرسل بتنƿƍ

  .خالل وظيƽة المصير

ومما سبƾ عرǊư نستطيƴ الǀول أǇ شخصياƘ الترجمة المتوسطة ترǎ أيưا مƨ Ǉاوية              

   Ǒǋ واحدة"ƴمǀال  "    Ǌل Ưتعر ǐبار "الذǕا Ǉا  "  اب ǉاƽمن ǑƼ    بل الشخصيةƿ Ǉم ǐالختيار

  .السلطانية 

وƿد ƿام المƌلف مǇ خالل كشف طبيعة العالƿاƘ التونسية ببلورة الداللة التاريخية             
              ǉذǋ ترسم لنا ƚحي Üالعلمية Ƙد الشخصياư Ʃالممار ƴمǀال ǑƼ لةƛيديولوجية المتمǗا

 ǉصور ƴأنظر المصير(الترجمة أبش ( Ǒخالل المخطط العامل Ǉم ǁذل Ơưويت Ü: 
  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
 ƴمǀة   الƿالرتبة االجتماعية المرمو ǑƼ رارǀبار  االستǕا Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
 Ǉالذي Ʃتون Ǉمجموع سالطي

ساعدوǑƼ ǉ تحǀيƾ الرتبة 
ابǇ أبǑ الحسيǇ ابǇ اǕبار  

المرسل
  Ǒصƽالمستنصر الح

 +المساعد

ø

 المرسل ƍليǊالموưوع
 Ǌبار لمنصبǕا Ǉعادة ابƍ    بارǕا Ǉاب

 Ƙالذا
 ƾالمعي- 

  العودة ƍلǏ التكبر ابǇ اǕبار  

 Ǉصاحب السلطا  

  ƘبياǕعة اƿر 
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  : الضمير-4

Ü "الترجمة السابǀة '  المعرف ǑƼ تحليل    )  الغائب(  لǀد صيƸ النص بنƩƽ الưمير      

ƚحي  "       Ɩالشخصيا ǌحدƋ üمن قب Ǎƻمص üعƻال üيستقب ƍشخصية    )1(....."القار Ǒǋو Ü-

Ǌا -المترجم لǌبدايت ǑƼ اǌيشار ل Ǒبار(  التǕا Ǉب Ÿظ أبو عبد اƼذا الحاǋ Ǉكا. (  

ƌلف ǑƼ النص بǀسميǊ المنƽصل وƿد جاǑƼ Ƈ معظمǊ مستترا يشير           وƿد استعملǊ الم  

Ü ولم يƘƋ ظاǋرا ƍال مرة      )دخل معÜǊ رجƴ عنƍ  )   ǊلǏ أǇ الكالم يدور حول الشخصية        

وعاد ǉو ƋلǍ مساƅة السلƯان     "  واحدة لتƋكيد العودة ƍلǏ الƽعل الناتƝ عǇ النƨعة الخاصة        

ǈ2(....."بنزعات(      Ǉلتبيا Ǒưعل الماƽومتصال بال Ü     الǀالحركة واالنت )  ÜǊعƼر ÜǊرشح

Ǌامتحن.(  

وǋكذا Ƽالưمير تصريƠ بالتعريف بشخصية تنطبƾ عليÜǊ يǀوم بتحديد أوưاعǌا           

 Ƙمختلف المساحا ǑƼ )المصير ÜƘاƿالعالÜالرتبة.(  

5-ǃالعل ǃسǗا :  

لǀد اتبƴ السارد منذ البداية نظاما اسمياÜ ال يذكر ƼيǊ االسم الشخصǑ مطلǀا بل يتم               

الحاƼظ أبو عبد اŸ بǇ     (  راƿ Ƈناع الصƽة و الكنية و اللǀب بǌذǉ الƛالƛية االسمية            تغيبǊ و 

  .Ü ليستمر السرد مرة بالصƽةÜ وأخرǎ باللǀب)اǕبار

Ü كما تدل داللة الصƽة     )3("....الذي يسوǌ اǗبر  "دالليا علǏ   "  اǕبار"ويحيل اللǀب   

  Ǐعل)" ǃالعل üحام(           ذاǉ ǃالعل ưƻح ǃنع üو مجاز يقاǉو Û...".)4(    Ǒالت Ƙالدالال ǉذǋ Ü

               ƾيǀلتح Üدسةǀة الرتبة المƽص ƴب مǕة اƼب الخاص بحرǀتجعلنا نتصور كيف اتحد الل

         ǐالذ Ǒاسم العلم الشخص ǇƼبعد د Üرة االسميةǌسرة      -ربما-الشǕدائرة ا ƨلم يتجاو 

  .المجǌولةÜ لغياب الوظيƽة الƽرعية النسب

                                                           
)1  ( ÜƯمرتا ǁالسرديعبد المال ƒاƯالخ üص تحلي Ü195.  
)2  (Ǉخلدو Ǉاب : ơمالتاري Ü12 ص Ü654.  
)3  (ǐبيدƨمالتاج: ال Ü3 ص Ü 3.  
  .Ü31 ص 5المصدر نƽسÜǊ م ) 4(
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ƒ-يريةƸبنية السيرة ال :  

1-  ƫالن ƹت:   وص           ǉذǋ تتناول ÜƘأربعة مجلدا Ǐع نصوص السيرة الغيرية علƨتو

  ).1(النصوص سرد حياة شخصياƘ تاريخية مشǌورة Ü كما يوưحǊ الجدول 

 رقǃ المجلد اسǃ الشخصية

Ǉطولو Ǉ6 أحمد ب 

Ǒيد الخارجƨ7 أبو ي 

 11 يحǑ بƹ Ǉانية

-  Ǒيد الخارجƨأبو ي.  

- Ǉياƨ Ǉب Ǉيغمراس. 

- Ǒالمرين Ǉأبو عنا. 

13 

     )       1 :(Ƙالمجلدا Ǐا علǌعƨنصوص السيرة الغيرية بحسب تو  

               Ǐعل Ƙالمجلدا ǑƼ Ƙالشخصيا ǉذǋ ترتيب Ǉأ Ǐلƍ امǀذا المǋ ǑƼ نشير Ǉد يجدر أƿو

               ÜǑمنƨل التدرج الƛذا الشكل يمǋ Ǐا علǋنما ورودƍو Üǎمية كبرǋأ ǐبذ Ʃلي Üذا النحوǋ

  . بالنسبة ƍلǏ مركƨ اǋتمام الكاتب

ǑƼ مجلديÜǇ  "  سيرة أبǑ يƨيد  "  ƿد نظم     -ابǇ خلدوǇ –لجدول أǇ   نالحظ مǇ خالل ا   

           ǌواحتراما الختيارات Üالدراسة ǉذǌا لƼنصاƍو Ǒتصور شكل Ǉا مƿتصنيف   اانطال ǑƼ 

 Ǉالمستويي Ǉذيǋ خالل Ǉدية مǀسيرية نƽة تƇراƿ ديمǀسنحاول ت Üاǌمستويات:  

ر عǇ أحوال الدولة      أƛناƇ اǗخبا   -7  -الظاǋر ǑƼ المجلد  :   مستوǎ السيرة العام     -أ

Ü حيƚ يكشف لنا مǇ خالل ǋذǉ السيرة عǇ أǋم اǕحداƚ التǋ ǑددƘ              )العبيدية(الƽاطمية  

استǀرارǋا السياسÜǑ الناتجة عǇ الشخصية باعتبارǋا مǇ أƿوǎ المعارưيǇ لسياستǌا             

) Ǒب الشيعǋالمذ(          ǑƼ الخصوصية ǎيديولوجية الشيعية بدعوǗا Ǐلƍ بتحويل أنظار العامة Ü

  .ير ǑƼ مشكلة الخالƼةالتƽك
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ƒ-     ƫالسيرة الخا ǌيورد  :   مستو–  Ǉخلدو Ǉالمجلد     - اب ǑƼ  –13-   أخبارا  

Ü ويركǋ ǑƼ ƨذا السرد علƿ (      Ǐبيلة أبǑ يƨيد   )∗(مǇ بنǑ يƽرǇ  (تƽصيلية عǇ دولة ƨناتة     

              Ǐلƍ مشيرا ÜǊبيلتƿ Ǐا علǋرƛوأ Ǌالخاصة بالمترجم ل ƚحداǕمعظم ا ǑƼ Üǐالغير ǐالمرو

  .Ü و دورǋا الƽعال ǑƼ صنƴ اǕحداƚ التاريخيةعراƿة أصولǌا

              ƾالسيما ما يتعل Üفƿالموا Ǉير مƛك ǑƼ ǁا تشترǋالنصوص يجد ǉذǋ Ǐلƍ والعائد

بانحدار شخصياتǌا جميعا مǇ أصول حاكمةÜ باستƛناƇ سيرة أبǑ يƨيد الخارجǑ الذǐ يعود             

Ǒالوسط الشعب Ǉعة مưعائلة متوا Ǐلƍ Ǌأصل.  

العتداد بǌا معروƼة ǑƼ الǀƛاƼة العربية الǀديمةÜ وƿد ظل         وưƿية اǕنساب وحƽظǌا وا   

ولذلǋ ǁم يƌصلوǇ أنساب أبطال السير ǇǕ        .  العǀل العربǑ يوظǌƽا ƍلƨ Ǐمƹ Ǉير بعيد       

 .   الوجداǇ الǀومǑ يرƯƼ بطال ƹريب النسب

2-ƫالن ƹائưو:  

Ǒ علǏ  نصل ǑƼ نǌاية عملية الǀراƇة المتƋنية لمجموع ǋذǉ السير الغيريةÜ أنǌا تنبن            

  :ƛالƛة أنواع مǇ الوظائف المتالحمة مشكلة المعنǏ العام لنصوصǌا

ƈ-ة المركزيةƻيưالو: 

          Ǐوم علǀا تǌكون ǑƼ كل النصوص  ǁية "تشترƨة مركƽالتعريف   "  وظي Ǒǋ واحدة

Ǐلƍ ا النوعيةǌسم بحسب طبيعتǀوتن :  

  .التعريف بشخصية سلطانية_ 1

  .التعريف بشخصية شعبية_ 2

ƒ-ساǓا ƹائưسية الو: 

  :مǇ الوظائف اǕساسية التالية" السير الغيرية " تتشكل نصوص 

1- Ɩة الذاƻيưو  :           ƣوتاري Üرديةƽالحياة ال Ǉوƌبش Ǌƽوتعري Əارǀخبار الƎوم بǀت

  .الشخصية المƛƌرة ǑƼ المجتمƴ الǀبلǑ الخاص

                                                           
)∗  (Ǉخلدو Ǉانظر اب Üلغة البربر ǑƼ ارǀو الǋ :م Üƣص13التاري Ü22.  
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2-   ơة التاريƻيưو  :         Ǒالدولة الت ǐأ Üطار العامǗريا باǋالمرتبطة جو ƴائƿللو Ʃسƌت Ǒالت 

  . وجدƼ Ƙيǌا الشخصية و كيف تتƽاعل معǌا

  . نǌاية التعريف بتحديد المصير الذƈ ǐلƍ ƘليǊ الشخصية : وưيƻة النǊاية -3

                     Ǒللسير الغيرية بالشكل التال ǎيل البنية الكبرƛتم Ǉيمك ƾومما سب:  

   

  

  

  

  

  
  : تتحدد بحسب تصورنا كما يلǑ:   الوưائƹ الƻرعية-ج

1-Ɩالذا ƹتعري  :ƽيتم تعري Ǒǋ رعية وƼ وظائف ƚالƛ خالل Ǉا مǌ :  

ƈ-ƒا الشخصية :  النسǌتنحدر من Ǒصول التǕنوعية ا Ǐنا علƼسلطانية( يعر Üشعبية.(  

ƒ- سرةǓالخاص بالشخصية           :   ا Ǒرسم صورة الوجود االجتماع Ǌتعريف يتم بواسطت

بطا السلطانيةÜ أǐ بحسب المركƨ االجتماعǑ الذǐ تشغلǑƼ Ǌ المجتمǌƼ Üƴو يربط ذلǁ ر             

  .محكما بيǇ الشخصية ووظيƽتǌا

تعريف ƼرعǑ يتم مǇ خاللÜǊ التعرف علǏ الظروف المƛƌرة ǑƼ تشكيل              :   الƻƯولة -ج

  .الشخصية الشعبية

نǀف مǇ خالل تعريǌƽا علǏ العوامل التǑ ساعدƘ الƽاعل المركǑƼ ǐƨ               :   الرتبة -د

  .التوصل ƍليǌا

2-ơالتاري ƹرعي:  تعريƼ ةƽخالل وظي Ǉم Ǌƽة واحدةيتم تعري.  

ƈ- ƒا الشخصية مما            :   الحروǌيƼ Ƙشارك Ǒالتاريخية الت ƴائƿعالم بمعظم الوǗا اǌيƼ يتم

  .يƌدƍ ǐلǏ تحديد ƨمنǑ لبعƯ مراحل السيرة الغيرية

     التعريƹ    الوưيƻة المركزية 

  
  

  الذاƖ) 1          (    الوưائƹ اǓساسية
          )          2 (ơالتاري  
  النǊاية ) 3          (        

  
 - البنية الكبرǎ للسير الغيرية-
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  :يتم تعريǌƽا مǇ خالل تعريف وحيد:  تعريƹ النǊاية-3

ƈ-اة الشخصية:  المصيرƼو Ǐلƍ Ƙأد Ǒسباب التǕيكشف مجمل ا  

ƽيل تƛتم Ǉساسية ويمكǕالوظائف ا Ƙريعا "ǎشكال التالية" البنية الصغرǕ3-2-1: (با(  

  
 وưيƻة ƈساسية:النǊاية

  
ƹالتعري  

  
  المصير  - أ

بنية الوưيƻة ): 3(

 اǓساسية النǊاية

  
ơساسية:التاريƈ ةƻيưو 

  
ƹالتعري  

  
   الحروب-أ

بنية الوưيƻة ):2(

ơساسية التاريǓا 

  

Ɩساسية: الذاƈ ةƻيưو  

  
ƹالتعري  

  
   الرتبة-الطƽولة  د- اǕسرة  ج- النسب  ب-أ

)1 :(  Ɩساسية الذاǓة اƻيưبنية الو 

  
                ǉذǌل Ǐال معن Ǌأن Üالخاص بنصوص التراجم ƾتحليلنا الساب Ƈناƛوكما رأينا أ

               Ǌخالل Ǉنصل م ǐوالذ Üاǌيما بينƼ اǌتربط Ǒالت Ƙاƿالعال ƾمنط Ǐف علǀذا لم نƍ الوظائف

  .ƍلǏ كشف محدداƘ أدبيتǌا

وسنحاول مǇ خالل دراسة نصيǇ مختاريǇ بحسب الطبيعة النوعية للوظيƽة               

  .المركƨيةƍ ÜيưاƟ نجاعة ما Ƽصلناǉ بخصوص بنية ǋذǉ النوعية مǇ السير
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   )1("يƸمراسن: "  سيرة الشخصية السلƯانية -1

ƈ-ƫالن ƹائưو :  

  .حمدالتعريف بالسلطاǇ يغمراسǇ بƨ ǇياǇ بƛ ǇابƘ بǇ م:  الوưيƻة المركزية-1

  :  الوưائƹ اǓساسية والƻرعية-2

 عناويǇ طويلة تتمحور    -ابǇ خلدوǇ –لǀد جاƇ النص موƨعا ƍلǏ مǀاطƴ وƴư لǌا         

نجعل الƽاعل المركƼ ǐƨيǌا    :  حول الوظيƽة المركƨيةÜ لذلǁ سنحاول تحليلǌا ƍلǏ جمل          

Ǒكما يل Ǌيخبر عن ǐمبتدأ و نحدد العنصر الذ:  

   يƸمراسن يواجǈ بني مرين-6

 اسن يوقƲ بالنصارǌيƸمر-

 .يƸمراسن يستقü بمدينة سلجماسة-

 

7-ƅاƻبالخل ǈقتǘع Ƽƙمراسن يوƸي 

  .الحƻصيين

 ǉـ681يƸمراسن يƻارƼ الحياة سنة-8

1- ǈمراسن في قبيلتƸي  

-  ǈنسب  

2- ƿبالمل üمراسن يستقƸي  

-  ǈفعالƈو ǈقǘخƈ  

  يƸمراسن يدخü في الدعوة الحƻصية -3

4- Ʃمراك ƒصاح ǈمراسن يواجƸي. 

بيلتي مƸرواة وبنييƸمراسن يواجǈ ق   -5

 توجين

                ƚحي Ǉوظائف أساسية ترتبط م ƚالƛ ǑƼ اǌتلخيص Ǉالعناصر يمك ǉذǋ Ǉƍ

Ǉموưوالم  ǎالمحتو.  

ƈ- Ɩا             :   الذاǌب ƴتتمت Ǒالعامة والخاصة الت Ƙاƨنا بالمميƼليعر Üاǌعلي ǐيعتمد الراو

           Ƙة بالذاƿا عالǌل Ǒالت ǎخرǕرعية اƽا التعاريف الǋƌيưالشخصية وت) Ǖا Üالنسب Üسرة

  ).الرتبة

1-ƒالنس :  

                 ǁوذل Üعبد الواد Ǒبيلة بنƿ صولǕ صلƽبتعريف م Üأيدينا Ǉبي ǐالنص الذ Əيبتد

ǇǕ الراوǐ يعود بنا ƍلǏ حǀب موƹلة ǑƼ الǀدمÜ تتعلƾ بالتاريƣ الساللǑ الذǐ ال يǀبل                  

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب:ơم  التاري Ü13 ص Ü148-190.  
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              ǊرعƼ وتحديد Üاسمǀال Ǒبن Ǉبط Ǐلƍ ا وصوالǌلمختلف بطون Ǉالطع)   Ǉمحمد ب Ǒبن

Ǉكداƨ(        ميالد الشخصية الرئيسية Ǉول عƌالمس Ü"Ǉذا     دوال نري ".  يغمراسǋ Ǉم مǌƽي Ǉأ 

االǋتمام بالنسبÜ بƋنǊ مجرد تحديد للشجرة الساللية ǀƼطÜ بل Ǉƍ الراوǐ يحاول مǇ خالل              

              ǑƼ لةƛرع المتمƽا الǌب ƨامتا Ǒية التǀة الخلƽنا بالصƼيعر Ǉتتاحية أƼرعية االƽة الƽالوظي ǉذǋ

  ǁا"  العصبية"تل             Ǉظ عƼوالمحا Ʃسƌبالنسب الم ǉرادƼأ Ǉائم بيǀااللتحام ال Ǉلناتجة ع

  .المميƨاƘ الوراƛيةÜ التǑ اتحدƘ مƴ الخصائص الƽردية مشكلة الذاƘ السلطانية

  Ǒǋ نصرة       :  "والعصبية لغة ǍلƋ üن يدعوا الرجƈ)ǈعصبت  :   ǈبيǓ ǈوقرابت Ǉبنو

     ǈوا بƯحاƈ ǃǊنǓ ƿمن ين       )*()سموا بذل Ǎعل ǃǊمع ƒلƉو      والتƈ المين كانواư ǃǊاوي

النسƈ ƒمر وǉمي Ǘ حقيقة لÛǈ ونƻعƋ ǈنما ǉو في ǉذÜ"            Ǉ وذلǇǕ ǁ    )1(".....مưلومين

ǃلتحاǗ2(".....الوصلة وا(Ûالعصبية Ǉالمتولد ع .  

  : ويمكǇ النظر ƍلƼ Ǐائدة العصبية مǇ خالل ميƨتيǇ أساسيتيǇ حǀǀتǌما لǌذا النسب

ƈ- المكانة العالي   :   القوة ǁا تلǌل       "  الرياسة"ة  تعكسưƽبيلة عامة بǀا الǌليƍ Ƙتوصل Ǒالت

    ƚا المستمرة حيǌعصبيت"            ÛǃǊلشدة شوكت ǃرياسة بني عبد الواد في بني القاس üتز ǃل

 ǃǊ3("......واعتزاز عصبت(  Û   بما Ǉن  ولكƈ"        ن تكونƈ ƒوج ÛƒلƸنما تكون بالƋ الرياسة

ǃ الرياسة  عصبية ذلƿ النصاƈ ƒقوǌ من سائر العصائƒ ليقƲ الƸلƒ بǊا وتت                

وǋذا ما يƽسر انحصارǋا الخاص ǑƼ بنǑ محمد بƨ ǇكداǇ والمحاƼظة             ǉǓ.....")4(  ÛلǊا

  ".يƸمراسن" ƍلǏ االبǇ " زيان"علǏ انتǀالǌا مǇ اǕب 

ƒ-ƒو  :  الحسǉ"     ƿبائƆ اخرƻمن م Ǉ5(....."ما تعد(  Û      تعداد Ǐالسيرة عل Ƙد حرصƿو

ب لنجدة أولǏ اǕرحام بمعنǏ        مختلف مƽاخر رƌساƇ اǕصلÜ التǑ أوجدتǌا عصبية النس        

                                                           
)*(ǐƨأنظر أبو بكر الرا  :Ɲص مختار الصحا Ü435.  
)1  (ǐبيدƨال :Ûص 10 م التاج Ü354.  
)2  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 1 مالتاري Ü226.  
  .Ü149 ص 13ر نƽسÜǊ م المصد)  3(
  .Ü230 ص 1المصدر نƽسÜǊ م)  4(
)5  (ǐبيدƨمالتاج: ال Ü1 ص Ü211.  



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  66

فƌن القريƒ  .   علǍ ذوي القرابة وüǉƈ اǓرحاƈ ǃن ينالǃǊ ضيƈ ǃو تصيبǉ ǃǊلكة           )**(النعرة"

يجد في نƻسƷ ǈضاضة من ưلǃ قريبƈ ǈو العداƅ عليÛǈ ويود لو يحوü بينǈ و بين ما                   

    ƿالǊو الم ƒƯمن المعا ǈبيعية في البشر مذ كانوا     :  يصلƯ 1(".....نزعة(  Û و ت  ǑƼ ƨمتا

تقƲ من üǉƈ نسبǃǊ المخصوÛƫ ومن üǉƈ النسƒ العاƈ ǗƋ ÛǃنǊا في النسƒ                "كونǌا  

مƿ Ǉاتل ابǇ عمǊ    "  جابر"وǋذا ما تعكسƿ Ǌصة Ƌƛر       Û  )2(..."الخاƈ ƫشد لقرƒ اللحمة   

بعƘ برƈسÛǈ ورƊوƈ ƧصحابƋ ǈلǍ يƸمراسن بن زيان بن ƙابÛƖ          "شيƣ الǀبيلةƛ Üم      "  زيان"

  .)3("......ي   شƻاية لنƻوسǃǊ من شƉن ƈبيǈ زيانفنصبƖ عليǊا القدور ƙƈاف

      Ǉأ Ǐلƍ شارةǗوتجدر ا–  Ǉخلدو Ǉصل        - ابƋة بǀالمتعل Ƙال يسلم بكل الروايا 

                Ʃدريƍ Ǉاسم بǀال Ǐلƍ رعƽانتساب ال ƯƼير ƚحي Üو التمحيص ƾيƿال بعد التدƍ Üالنسب

ǈ فر من مكان     ولو كان ذلƿ صحيحا فƸاية القاسǉ ǃذا ƈن       "العلوǐ  ويرǎ بƋنǊ مجرد ƨعم       

               üمن قبي Ưو خلǉ نماƋو ÝǃǊفي باديت ǃǊالرياسة علي ǈل ǃتت ƹفكي ÛǃǊمستجيرا ب ǈانƯسل

               ǃǉو Ûƒالنس ƿمن ذل ǃǊن قاسمƈ مواǉفتو ÛدارسةǓير الوجود في اƙك ǈنƌف Ûǃالقاس ǃاس

ǃǊنما كان بعصبيتƋ والعزة ƿللمل ǃǊن منالƌف Ûƿير محتاجين لذلƷ....")4(.  

    Ǉد أكد يغمراسƿائال وƿ ǁذل"  :       Ŷعنا عند اƻصحيحا فين ƿن كان ذلƋ  .   ما الدنياƈو

     ƒذا النسǊب Ǘ Ûا بسيوفناǉفنلنا ƿوالمل..     ƿبذل ǈليƋ ƒمن التقر ƭعرƈو Û....")5(  Û كذاǋو

                  ǁنا بتلƼا تعرǌأن ǑƼ Ǉتكم Üالسير الغيرية Ǉالنوعية م ǉذǋ ǑƼ ائدة النسبƼ Ǉأ Ɲنستنت

التǑ ساعدǑƼ Ƙ تشكيل الذاƘ السلطانية المتميƨةÜ        Ü  )الǀوةÜ الحسب (المميƨاƘ الوراƛية   

وƿد استطاع الكاتب أǇ يستخدم     .  حيƚ تǀوم الوظيƽة المركƨية أساسا مǇ أجل تعريǌƽا        

اǕدواƘ الداللية ǑƼ توưيǋ Ơذا المعنǏ مǇ خالل العباراƘ اللƽظية التǑ تمارƩ تƛƋيرǋا              

  .ƍ ǑƼنتاج معنǏ العصبية

                                                           
ǑƼ الحرب وǋو   )  ǋاجموا واجتمعوا (الصراƢ والصياǑƼ Ɵ حرب أو شر ويǀال نعر الǀوم          :   النعرة والنعار والنعير   ) **(

  .Ü576-577 ص 3مجاÜƨ انظر الƨبيدÜǐ المصدر نƽسÜǊ م
)1  (Ǉخلدو Ǉالتار:اب ơم ي Ü1 ص Ü225.  
  .230المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
  .Ü151 ص 13المصدر نƽسÜǊ م )  3(
  .Ü233 ص 1المصدر نƽسÜǊ م)  4(
  .Ü233 ص Ü1 وكذلǁ م Ü149 ص 13المصدر نƽسÜǊ م )  5(
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  : اǓسرة-2

يƽة ǑƼ النص بتعريف أƼراد الوسط العائلǑ الذيǇ تولوا           يتم عرǋ Ưذǉ الوظ     

  .رياسة  الǀبيلةÜ وذلǁ مǇ خالل رسم صور مراحل حكم كل Ƽرد علǏ حدة

-  ƒǓتنة المتولدة نتيجة الصراع            :   مرحلة اƽة بالƨالمتمي Üمحمد Ǒبن ƣشي Ƙابƛ Ǉب Ǉياƨ

Ƌساوية التǑ كاǇ لǌا    علǏ الرياسة مƴ بنǑ كمÜǑ مما أسƽر عǇ مǀتل اǕبǋ Üذǉ النǌاية الم            

  .أƛر بالǑƼ Ƹ نƽوƩ العائلة

-    ǃالتعصب للنسب           :   مرحلة ابن الع Ǐائمة علǀل بالرياسة الǀيوسف المست Ǉجابر ب

  .مما كلǊƽ حياتǊ) الذكاÜƇ االنتǀامÜ الشجاعة( المرتبطة بƛالƛية 

-  ƢǕمرحلة ا   :             Ǉماƛع Ǌعم Ǉاب Ưطرف الشعب عو Ǉالمنتخب م ÜƘابƛ Ǉب Ǉكداƨ

  . بالتعصب لنصرة الǀبيلة مما كلǊƽ حياتǊ- أيưا– بظلم رعيتÜǊ وƿد تميƨ المستبد

            ǐردƽال ǎالمستو Ǐعل Ƙسرية المغيبة بالموǕالمراحل ا ǉذǋ رƛأ Ǉƍ"مراسنƸي  "  Ǉيمك Ü

Ü وما ترتب عنǌا مǇ منجƨاƘ      )الǀوةÜ الحسب (رصدư ǑƼ ǉوƇ تلǁ المميƨاƘ الوراƛية       

  .نيةتاريخية ساǋمǑƼ Ƙ بناƇ الشخصية السلطا

              Əارǀا تكشف للǌذا النص أنǋ ǑƼ رعية دورا أساسياƽة الƽالوظي ǉذǌل Ǒومما يعط

Ü الذǐ يعمل التعريف )اǕصول الحاكمة(عǇ استراتيجية الوجود االجتماعǑ الذاتǑ الخاص    

Ƙساسية الذاǕا Ǌتƽوظي Ǉمư Ǌا منذ بدايتǋارǌظƍ Ǐعل.  

  :  الرتبة-3

مǊلƈ ƿخيƈ ǈبي عزة    "بعد  "  يƸمراسن"  الذǐ تǀلدǉ "  السلƯان"  Ǒǋ المنصب الخاص    

  . السابعةةمǇ المائ )1(".....زكدان بن زيان  سنة Ƙǘƙ و ƙǘƙين

وƿد جاǋ ƘƇذǉ المنƨلة المستحدƛة ǑƼ الǀبيلةÜ كنتيجة لتوƼر شروط خاصة نجد منǌا             

    ǁالنص تل ǑƼ)العصبية  (            Ǉحس Ǐلƍ ةƼاưƍ Üدائرة النسب Ǉمư اǌتم التعريف ب Ǒالت

كان مرموقا بعين التجلة    "   ƿبل احتاللǊ للرتبة ǀƼد    - المترجم لǊ  -متاƨ بǌا الƽعال التǑ ا  

                                                           
  .Ü162 ص 13المصدر نƽسÜǊ م )  1(
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                ǈفي نوائب ǈليƋ Ʊزƻوي Ûعند الخاصة Ǉمرƈ مة منưوتع Ûمر عند المشيخةǔل ǘمƊم

ƈحسن السيرة في الرعيةÛ واستماü عشيرǇ وقبيلǈ          "وبعدǋا حيÛ    ƚ  )1("....العامة

  .)2("....وكرǃ الجوارواǗصƯناƱ . وƈحǘفǃǊ من زƷبة بحسن السياسة

             Ǉول عƌالمجد المس ƾيǀيتم تح Ǉتيǀالساب Ǉالخاصيتي Ǉتراƿكذا وباǋو" ǃالتسلي

الملÛ" ƿ وبما ƈن    )3("....والرضǍ بǈ من سائر القبائÛü ودان لǈ بالƯاعة جميƲ اǓمصار          

       ƒحس üاية لكǊمجد و ن üاية كƷ وǉ !....")  4(  Û  دǀƼ  "   ة الرشيدƻالخلي ǈل ƒكت)*(  دǊبالع 

ǍعلǃياǓسائر ا ǈبني ǈƙورƈ الذي ƿالمل ǍلƋ سلما ƿذل ǈوكان ل Ûǈ5("..... عمل(.  

ونخلص ƍلǏ أǇ الرتبة ǋ ǑƼذا النص ترتبط بالمجال االجتماعÜǑ مما يجعلǌا مرادƼا   

        ƨالمجد المتمي Ǐعل Ǒالمبن ǁأو المل Ǉللسلطا"        ǈحقيقت ǈب Ƽوتتحق ǈينبني علي üصƈ ǈن لƉب

Ǔن "و ذلÛ   ǁ  )6("....تǃ وجودǇ ويكملǈ وǉو الخüǘ     وǉو العصبية والعشيرÛ وفرƱ ي     

       ƅعضاǓا ƱوƯمق ƫكوجود شخ ǈدون متممات  Ǉ7(".....وجود(  Û    ةƽالوظي ǉذǋ Ƙد عملƿو

               Ǒƿبا Ǉالرتبة دو ǉذǌسر تبوأ الشخصية ل Əارǀلل Ơưالخالل ليت ǁتحديد تل Ǐرعية علƽال

  .أƼراد اǕسرة

ƒ- ơالسارد لمج     :   التاري Ǌخالل Ǉم Ʃسƌالتاريخية المرتبطة بالدولة     تعريف ي ƴائƿموع الو

  :العبدواديةÜ و بيغمراسǇ مƛبƘ سلطانǌم المتجلية مǇ خالل وظيƽتǊ الƽرعية التالية

1-ƒالحرو  :  

   ǉذǋ لƛا للتعريف          "  السيرة"تمǋƌاحتوا ƚحي Ǉم Üاǌنوع Ǉريدة مƼ ة تاريخيةǀيƛو

Ǒالذات-  Ǌاال        - للمترجم ل ƴƿتعريف الوا Ǐا علưأي ǐا تحتوǌنƎƼ    Ǉم ÜǑالسياس Ǒجتماع

Ǉا يغمراسǌưخا Ǒرخة التƌخالل سرد مختلف الحروب الم.  

                                                           
  .162المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
  .162المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
  .154المصدر نƽسÜǊ ص )  3(
  .Ü251 ص 1المصدر نƽسÜǊ م)  4(
  .Ü532 ص ǋ 12و الرشيد بǇ المƋموƛ ǇانǑ خلƽاƇ الموحديǇ بمراكÜƫ انظر ابǇ خلدوÜǇ المصدر نƽسÜǊ م ) *(
  .Ü154 ص 13المصدر نƽسÜǊ م )  5(
  .Ü251 ص 1المصدر نƽسÜǊ م )  6(
  .151المصدر نƽسÜǊ ص )  7(
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        Ǉأ Ǐلƍ ا المباشرǌحروب يعود سبب Ǒǋو"       Ʋجمي Ǎعل üملذوذ يشتم ƹشري ƒمنص ƿالمل

Û )1(....."والمǘذ النƻسانية فيقƲ فيǈ التنافƷ Ƨالبا     .  الخيراƖ الدنيوية والشǊواƖ البدينة   

  : نǀسما ƍلƿ ǏسميǋǇذا التناƩƼ يتجلǑƼ Ǐ النص م

ƈ  / الداخلي Ƨالتناف  :          Ǉناتة المجاوريƨ Ƈأحيا Ǉومغراوة م Ǉبادي Ǒوبن Ǉيغمراس Ǉائم بيǀال

      Ǉالذي Ǉتلول تلمسا Ǐعل Ǌل  "            Ûƿمن المل ǈب ǈوكرم Ûمن العز Ŷا ǇتاƆ ما ǈسوا عليƻن

رǉ مما اưط Û  )2(....."فنابذوǇ العǊدÛوشاقوǇ الƯاعةÛ وركبوا لǊư ǈر الخƹǘ والعداوة        

    ƚم حيǌمحاربت Ǐلƍ"            ير منƙالك Ǎعل ǃǊلبƷو Ûǃǉدǘفي ب üƷوتو ǃǉديار üǘخ Ƨجا

ممالكÛǃǊ وشرد من اǓمصار والقواعد وǗتǃǊ وƈشياعÛǃǊ ودعاتǃǊ ورفƲ عن الرعية ما            

        ǃǉوجور ǃǊƻعس üقƙو ÛǃǊملكت ƅوسو ǃǊمن عداون ǃǊ3(".....نال(  Û    ǉذǋ Ƙد استمرƿ و

Ǌالحروب طوال حيات.  

ƒ  /  Ƨالمغرب          :  الخارجيالتناف ǑƼ ǁنذاƈ Ǉائمتيǀال Ǉالدولتي Ǉوبي Ǌائم بينǀالموحدية (ال

  ).والمرينية

عǇ دعوتǌم مǀابل   "  يƸمراسن"ƿامƘ الحرب بينǌما نتيجة تخلǑ       :   الدولة الموحدية  -2

       Ǒصƽكريا الحƨ Ǒمير أبǖ639سنة  (الدعوة لùǋ  (     مǌتƽب خليưƹمما أ)  Ǉالسعيد ب

ǇموƋالم (دƋلت ƫمراك Ǉخرج مƼ Ǌيب ) 645سنةùǋ "( ƒرك ǃǊولرابعت Ûاƙǘƙ ǃǊخذ بمخنقƈو

               Ûǈمكان ǌويتقر Ûǃالمعتص Ǎعل ƹوƯليت ǃǊفي قايلت Ƨلة من الناƻƷ حين Ǎجرا علǊم

                üالجب üƻسƈ كان ÛانƯمن الشيƊبن عبد الم ƹبيوس ƹيعر ǃمن القو Ƨفار ǈوبصر ب

          Ûبن جابر ƒيعقو ǈمراسن بن زيان وابن عمƸي ǈوقريبا من ÛƧحتراǘمن    ل ǈفانقضوا علي 

      ǈعن فرس ǈكبƉف ƹيوس ǈعنƯو Ûƒالشعا ƭ4(......"بع(  Û     Ǒبداية المعركة الت Ƙكذا كانǋو

انتƘǌ بمǀتل ولǑ عǌدǉ الوحيدÜ وتحƾǀ بذلǁ السلم ليغمراسǇ بالưǀاƇ علǏ مناƼسة                

  .الموحيدƍ ǇلǏ اǕبد

                                                           
  .271المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
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ƽتنة بينǌم  ƍخوانǌم المتجاوروǇ معǌم ǑƼ الصحراÜƇ وƿد حدƘƛ ال        :   الدولة المرينية  -3

نتيجة طمعǌم ǑƼ االستǀالل بملǁ المغرب بعد وƼاة السعيد مما دƴƼ بيغمراسƍ ǇلǏ التحالف              

   Ǉمر الموحديƋائم بǀال ƴم)*(            Ǉم حروب عديدة كاǌبين ƘنشبƼ Üǁذل Ǉم عǋلرد ƫبمراك 

التǑ كان666ùǋ  (  Ƙواد تالƷ سنة    (  الغلب ǑƼ معظمǌا لبنǑ مريǇ و مǇ أبرǋƨا معركة        

 علǍ يƸمراسن استبيحƖ فيǊا حرمǈ واستلحǃ قومÛǈ وǉلƿ ابنǈ عمر ƈبو             الوقيعة"Ƽيǌا  

ǈعلي Ǉعز ولدƈ ƫƻ1(....."ح(.  

            ƫمنية بمراكƌالدولة الم Ǐعل Ǉمري Ǒبن Ƈاưƿ بعد Ǐالحروب حت ǉذǋ Ƙواستمر .

 ليتمكǇ مǇ الưǀاƇ عليǌمÜ     )***( والطاƹية )**(مما جعل يغمراسǇ يتعاƿد مƴ ابǇ اǕحمر       

 باƘƇ بالƽشل ƍذ أǇ معظم المواجǌاƘ التǑ تمƘ بعدǋا كاǇ الغلب Ƽيǌا             ولكǋ Ǉذǉ المحاولة  

   Ǉمري Ǒلبن"               üمن ك ǈمتصلة علي ǃǊيديƈو Ƽبن عبد الح ƒيعقو Ʋم ƿذل ǃǊنƉش üيز ǃو ل

         ǃǊمن ǈمكنƈ Ǎواحد مت üرصة في كƻز الǊو ينتǉو ÛةǊ2(....."ج(  Û   ا طوالưأي Ƙواستمر

Ǌترة حياتƼ.  

رية تمƛل مǇ خالل ǋذǉ الوظيƽة الƽرعية التǑ يسلǋ Ǉƍ         ǁذǉ النوعية مǇ السير الغي     

            Ʃة تعكƈصورة ناصعة ومر Üالتعريف بالحروب التاريخية ǑƼ ا السارد أسلوب التدرجǌيƼ

  .سيرة الشخصية مǇ أجل المحاƼظة علǏ ملكǌاÜ وتنǀل تلǁ الحياة المليئة باالưطراب

  :  النǊاية-ج

  : ǐ تعرǊƼ وظيƽتǌا الƽرعيةنصل مǇ خاللǌا ƍلǏ مصير الƽاعل المركǐƨ الذ  

  :   المصير-1

      Ƈاǌالمصير بعد انت ƚمراسن"  تبدأ أحداƸبالد مغراوة       "  ي ǑƼ ǊتوحاتƼ خرƈ Ǉسنة (م

681 ùǋ   .(          Ǉكا ǐيم الذǋبراƍ Ǌمليانة بابن ǑƼ Ǌائǀوبعد الت  "     ǈمن قوم üفي رجا Ǉوفدƈ

                                                           
 ǋو أبو حƽص عمر المرتǏư بǇ السيد أبƍ Ǒبراǋيم ƍسحاÜƾ بǇ أمير المƌمنيǇ أبǑ يعǀوب بǇ عبد المƌمÜǇ انظر                      )*(

  .353المصدر نƽسÜǊ ص 
  .177المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
)** (ƛ Ǌيǀƽالمدعو بال ÜحمرǕا Ǉمير محمد بǕو اǋ  ص ÜǊسƽانظر المصدر ن ÜحمرǕا Ǒبن ǁملو Ǒ183ان.  
  .Ü393 ص ǋ 7و ǋراندة بǇ أذƼونƫ ملƿ ǁشتالة لعǌد يغمراسÜǇ انظر المصدر نƽسÜǊ م) ***(
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ولǑ عǌدǉ عƛماÜǇ   بابنتǊ علÛ   Ǐ  )1(....."علǍ الخليƻة ƈبي ƋسحاǕ Ƽحكاǃ الصǊر بينǊما       

      Ǉتلمسا Ǐلƍ Ʃالعودة بالعرو Ƈناƛوأ"   ǈريقƯ في Ʋالوج ǈصابƈ  .    اشتد ǈشربوي üوعندما احت

ǈخر ذي القعدة من سنتƆ ƿنالǉ ƿلǊف ǈوجع ǈ2(......"ب( ÛǇتلمسا Ǐلƍ Ǌابن Ǌلǀون.  

ƛم يخبرنا الراوǐ أǋ Ǉذǉ النǌاية ال تعنƨ Ǒوال ملكÜǊ حيƚ ينǀل لنا صورة مبايعة               

Ǉ والخليƽة الحƽصǑ لولدǉ عƛماÜǇ الذǐ بدأ بعد انتخابǑƼ Ǌ تنƽيذ وصية                        أǋل تلمسا 

  . المتمƛلة ǑƼ عǀد السلم مƴ بنǑ مريǇ-المرحوم-

جاƘƇ عاكسة لƽترة حكمÜǊ التǑ دامƘ أربعا        "  يغمراسǇ"ونستطيƴ الǀول أǇ سيرة     

ǁ بنƨ ǑياǇ   وأربعيǇ سنةÜ حاƼظ Ƽيǌا علǏ شخصية الƽحل الذǐ حمل عǇ عاتǊǀ تشييد مل            

  .الذǐ استمر مجدǉ بعد وƼاتǊ علǏ يد بنيǊ لعǀود طويلة

Ǉƍ الوظائف اǕساسية تتوالư ÜǏمǋ Ǉيمنة ترابط بنائǑ محكم يتمƛل ǑƼ الترابط             

المنطǑǀ الǀائم علǏ التغييرƍ Üذ يبدأ بذكر الحدƚ البارǑƼ ƨ حياة يغمراسƛ Ǉم النتيجة ƛم                

تاريƣ توليǊ  (عƯ الروابط الƨمنية ومنǌا      الحدƚ الذǐ يليÜǊ مƴ اǗشارة ƍلǏ وجود ب         

ưƍ ÜاƼة ƍلǏ الروابط المكانية ومǇ أمƛلتǌا         )السلطةÜ تواريƣ الحروبÜ تاريƣ الوƼاة     

Ü مما يجعل الوظائف ǑƼ عالƿة تكامل مǇ حيƚ  البنية            )تلمساÜǇ وجدةÜ مراكÜƫ مليانة   (

          Ǖالوظائف ا ƴلجمي ǎالصغر Ƙناحية البنيا Ǉم ǁومتكاملة كذل  ǎالكبر   ǁتشتر Ǒساسية الت

              Ǉة ترابط مƿعال ǑƼ ا مما يجعل النصǌرعية المكونة لƽالخصائص البنائية للوظائف ال ǑƼ

  .حيƚ المحتوǎ و المưموǇ الذǐ يخدم الوظيƽة المركƨية

ƒ-السردية Ɩالمحددا  :  

Ǉƍ منطƾ الترابط السابƾ سيسمƠ لنا بالكشف عǇ جملة مǇ المحدداƘ السردية              

  .بنيةالدالة علǏ أدبية ال

1-ƹلƊالم  :  

تظǌر صورة الوجود الخارجǑ للمƌلف ǑƼ مجموع السير الغيرية علƹ Ǐالف             

  ).ابǇ خلدوǇ(  بلǀبǊ - أيưا-المجلداƘ التǑ تحوǐ نصوصǌا معرƼا
                                                           

   .187المصدر نƽسÜǊ ص)  1(
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               Ƹخالل مجموعة صي Ǉم ǏتتجلƼ النص المحلل ǑƼ Ǒالداخل ǉأما صورة وجود

 Ǒǋو ǉنا(تحددƛحدي Üǉدمناƿ Üǉنذكر Üسنذكر Üذكرنا Üذاǋنشير Ü.(  

             ǐالذ Ǒǀيǀصل الحǕا Ǐعل Əارǀلتحيل ال Üالنص Ƙوحدا ǑƼ Ƹالصي ǉذǋ عƨوتتو

Ü وحتǏ يتمكǇ مǇ الƽصل بينǊ وبيǇ ذاتǊ          )المƌلف الخارجǑ (ينسب ƍليƼ Ǌعل الكتابة      

  .المصطنعة التǑ تتكƽل بالسرد

  :  الراوي-2

 علǏ مǇ   يكƛر ورود مصطلƠ الراوǑƼ ǐ السير الشعبية وƹيرǋا مǇ السيرÜ للداللة          

سمƿ ƴوال ما وƿام بسردǉ علǏ الوجǊ الذƿ ǐيل ƼيÜǊ وترد أحيانا مصطلحاƘ رديƽة تحيل                

 ǐالراو Ǐسيرة ذاتية                عل Ǌو سارد لǋو Üǁير ذلƹ Ǐلƍ أو المصنف Üلƿأو النا Üكالسارد

              Ǌنايا شخصياتƛ ǑƼ Ʃيند ǐو الذǌƼ اǌيسرد حيات Ǒالشخصية الت Ǉلة عǀو بصدد  "مستǊف

    Ƽالدقائ üمعرفة ك  ǈعن شخصيات üئǘ1(".....والج(Û       ǐا عبر العمل السردǌدمǀي Ǒالت 

  .المنسوب ƍلư Ǐمير الغائبÜ الذǐ يحدد المساƼة بينǊ وبيǇ الشخصية المركƨية

وǋكذا يبدو الراوǑƼ ǐ النصÜ صاحب منظور خاص بعيد عǇ عالم السيرةÜ مدركا             

           ƚحداǕا Ǉالعديد م Ǐا علǀمعل Üرديةƽلمختلف أطوار الحياة ال   ǐƨاعل المركƽة بالǀالمتعل

          Ǌولƿ ǑƼ رǌكما يظ Üاية التعريفǌاية نƹ Ǐلƍ"       Ǉفيمن يقلد Ǉرưبو زكريا نƈ ميرǓا ǃنعƈو

      ƯوسǓا ƒرƸمر تلمسان و المƈ...         ÛمراسنƸا عن مقاومة يƻضع ǈزناتة من ƅمراƈ ƈوتبر Û

ǈيصد عن فريست Ǘو ǈيلƷ ƼرƯي Ǘو Ûǈƻنƈ Ʊيقر Ǘ الذي üحƻال ǈنƉ2("....وعلما ب(.  

             ǐير المباشر الذƹ سلوبǕدم مراحل السيرة بواسطة اǀي ǐو الذǋ الساردƼ كذاǋو

               Ǌلتƛأم Ǉوم ÜساسيةǕالوظائف ا ǎمستو Ǐالجمل السردية الطويلة عل Ǌوكان "تعكس

              ǃǊسلما لولي ǃǊليƋ متحيزا ǈبعمل ǃǊدعوت ǃقاƈ ÛمنƊعبد الم üƆ اعةƯ مراسن منذ تقلدƸي

  ǃǉعدو Ǎمزيد          وكان الرش .  وحربا عل ǈمن ƒƯوخ Ûƫالبر والخلو ǈل ƹقد ضاع ǃǊيد من

  Ü )3(".....الوǗية والمصافاةÛ وعاودǇ اǕتحاƹ بƉنواƱ اǓلƯاƹ والǊدايا عاǃ سبعة وƙǘƙين

                                                           
)1  (Ưمرتا ǁالسردي: عبد المال ƒاƯالخ üصتحلي Ü192.  
)2  (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü 13 ص Ü166.  
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ưƼال عǇ االستطراداƘ التǑ توسƴ التعريف ǋنا وǋناǁ ومنǌا وǑƼ أƛناƇ حديǊƛ عǇ عالƿة              

 ƈلƍ ƘليǑƼ Ǌ عǌد ولدǉ عƛماǇ           مƴ الخلƽاƇ الحƽصييǇ يخبرنا علǏ ما       "  يƸمراسن"

 الخليƻة بتونƋ ƧلǍ بني مرينÛ وƈوفد عليǃǊ مشيخة          واستحكمƖ من ƈجü ذلƿ صاƷية    "

 ƋلǍوبلƶ خبرǃǉ   .  من الموحدين يدعوƋ ǃǉلي حصار بجاية و بعƘ معǃǊ الǊدية الƻاخرة          

               Ǉومحا Ǉة من منابرƻذكر الخلي Ưسقƈا وǊفتنكر ل ǈجدران ƅمراسن من وراƸمان بن يƙع

  .)1("......ن عملǈ فنسي لǊذا العǊدم

  : ونالحظ أǇ الراوǐ يǀوم ǑƼ سبيل كل ذلǁ بƋداƇ الوظائف التالية

ƈ-يةƻة وصƻيưو :  

               Ƙاƨة مباشرة بوصف مميǀا السارد بطريǌيƼ  ومǀي Ǒية التƽالوص ƴاطǀالم ǁتل Ǒǋ

كان يƸمراسن بن زيان بن ƙابƖ بن محمد من ƈشد ǉذا الحي بƉسا               "الذاƘ المركƨية   

            üحم Ǎعل ǘǉكا ǃǉقواƈو ǈقبيلت ƞبمصال ǃǊعرفƈو Ûلةǘابة وجǊم Ƨوƻفي الن ǃǊمưعƈو

          Ǉوبعد ƿالمل üار قبƙƈ ƿبذل ǈل ƖدǊم Ûعا بالتدبير والرياسةǘƯواض ƿ2(....."المل(  Û ةƼاưƍ

ƍلǏ وصف بعƯ الذواƘ المƛƌرة ǑƼ حياة الشخصية المركƨيةÜ ومǇ أمƛلتǊ وصǊƽ الخليƽة             

  .)3(....."ازما يقưا بعيد الǊمةكان شǊما ح" السعيد 

              Ǐعل ǐƨاعل المركƽة بالǀالمتعل ƚحداǖية لƽد الوصǋالمشا ǁتل ǑƼ اưأي Ǐكما تتجل

              Ǉة الموحديƽخلي Ǐلƍ Ǌد مبادرتǌا وصف مشǌلتƛأم Ǉمراسن   "طول  النص و مƸو بادر ي

 ƋلǍ السعيدÛ وǉو صريƲ باǓرÛƭ فنزƋ üليǈ وحياǇ وفداÛǇ وƈقسǃ لǈ علǍ البراƅة من               

ƭن فاƈ ǍلƋ ǈسƻيجود بن ǈبمصرع ǃة واجƻوالخلي  Ûǈلكتǉ".....)4(.  
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                Ǉع Ǉيعل Ǉأ Ǉدو Üاǌالشخصية وأعمال ǉذǌديم وصف لǀوم السارد بتǀكذا يǋو

حưورǉ بل أنǊ يظل متخƽياÜ وكǇƋ المتلǑǀ يراƿب مشǌدا حǀيǀياÜ ال وجود للسارد وال                

            ǑƼ Ǐالسارد ال يتنح Ǉأ Ü مرǕة اǀيǀوح ÜǊيƼ ورưح     Ǐلƍ يحتجب Ǌلكن Üد الوصفǋمشا

حد ماÜ وال يعنǏ بƎظǌار موǊƽƿ مǇ اǕحداƚ أبدا ƼيتيƠ للمروÜǎ أǇ يتشكل ǑƼ صƽاƇ بعيدا                

Ǌرائƈ السارد و ƘمالƋت Ǉع.  

ƒ-يقيةƙة توƻيưو  :  

نǀصد بǌا تلǁ التوƛيǀاƘ الدƿيǀةÜ التǑ يحرص عليǌا الراوǐ المتمƛلة ǑƼ ربط كل              

ريخية مǇ خالل ذكر أسمائǌاÜ التƿ Ǒد تƋتǑ كاملة أو             أحداƚ السيرة بشخصياتǌا التا    

السعيد علǏ بǇ المƋموƍ ǇدريƩ بǇ المنصور يعǀوب        ((مǀتصرة علǏ اللǀب ومǇ أبرǋƨا        

وǑǋ أسماƇ  ))  بǇ يوسف بǇ عبد المƌمÜǇ يعǀوب بǇ عبد الحÜƾ ابǇ اǕحمرÜ الطاƹية             

  . المرجعية الواƿعية للنصيمكǇ أǇ نصادǌƼا باستمرار ǑƼ كتب التاريƣ مما يƨيد ǑƼ تƋكيد

  :  وưيƻة تƉصيلية-ج

             Ǒالتاريخية الت ƚحداǕا باǋياƍ رابطا Ǌمسرودات Ưصيل بعƋا السارد بتǌيƼ ومǀي

:  خاưتǌا الشخصية  ƍ ǑƼطار الƨماǇ والمكاǇ الذǐ تدور ƼيǊ اǕحداƚ ومǇ أمƛلتǌا               

 معركة   Üùǋ 670 Üùǋ معركة بايسلǑ بنواحǑ وجدة سنة        673معركة سجلماسة سنة    ((

  )).ال680Üùǋ  .......ƣخرƨوƨة سنة 

ومما سبƾ نستطيƴ الǀول أǇ الراوǐ يستعيǇ بǌذǉ الوظائفÜ لينǀل لنا تƽاصيل البيئة             

التǑ عاشƼ Ƙيǌا الشخصيةÜ مǇ خالل سرد شامل للتاريƣ و الǀƛاƼة العربية وربطǌا بالمƛƉر              

  .ل Ƽترة حكمǌاالعربية المعروƼة وذلǁ مǇ أجل نǀل صورة المجتمƴ المغربǑ خال
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3- Ɩالشخصيا :  

ƈ- Ɩبنية الشخصيا :  

       Ǐالنص عل ǑƼ ƴǀي ƨالتركي Ǉƍ     " يغمرا سǇ  "         Ǉتحدد م ǇǕ ابلةǀالشخصية ال ǁتل ǐأ

خالل أƼعالǌا المتعددة التǑ تم رصدǋا ǑƼ الوظائف اǕساسية بمختلف تƽرعاتǌا Ü مما               

ويعكسǌا ذلǁ   مركƨية للشخصيةÜ جعلنا نتمكǇ بعد نǌاية الǀراƇة مǇ رسم صورة الداللة ال         

   ƾالمنصب المرمو)   Ǉالسلطا (    Ǌاحتل ǐيغمرا س "   الذǇ"         تم Ü ر شروط خاصةƼنتيجة تو Ü

و تشكلƘ الشخصية السلطانية    ) النسبÜ اǕسرةÜ الرتبة     (تعريǌƽا ǑƼ الوظائف الƽرعية     

 ƣخالل كتب التاري Ǉا مǀا مسبǌƼيعر Əارǀال Ǉكو ǑƼ ةƨالمتمي.  

Ü دالالƼ Ƙرعية مǀترنة بǌا لم تكǇ        ) الشخصية السلطانية    (ة المركƨية   Ǉƍ لǌذǉ الدالل  

لتعرف لو لم نطلƴ عليǌا ǑƼ النصÜ و سنحاول التوƿف عندǋا مǇ خالل استنطاƾ مختلف               

  .جوانبǌا

1-     üاضƻان الƯا      :   شخصية السلǌر بǌرعية يظƼ أول داللة-  Ǌالمترجم ل -   Ǌبعد احتالل 

      Ǌمعاملة رعيت Ǉأحس ƚحي Üǁا      الملǌلتƛأم Ǉوم ǎوالنصار Ǉالمسلمي Ǉم"üواستما   Ǉعشير

            Ûالجوار ǃوكر ƱناƯصǗبة بحسن السياسة واƷمن ز ǃǊفǘحƈو ǈوقبيل... Ƽواستلح

          ƒوالكتا ƅواتخذ الوزرا ƅاƯالع Ƽوفر Ûز رامحة وناشبةƸوال ǃ1(....".العساكر من الرو( Ü

وü دولتǈ ابن وضاƝ    و فد عليǓ ǈ   "وكذلưƼ ǁلǊ علư ǏيوǊƼ مǇ الخاصة والعلماǀƼ Ƈد          

                ƒو قر ǇرƙƇف ƧندلǓا Ƽجالية المسلمين من شر Ʋجاز البحر مƈ Ûر دولة الموحدينƙƈ

ǈل ǇاƻƯبمكان اص ǌمن الخلة والشور ǈحلƈو Ûǈنزل ǃكرƈو ǈ2(....."مجلس. (  

التǑ نلمسǌا مǇ خالل ƿيادتǊ لجميƴ معاركÜǊ التǑ خاǌưا         :   شخصية السلƯان القائد     -2

   Ǐاظ علƽأجل الح Ǉلم تعمل            م ƚحي ÜǊاتƼاية وƹ Ǐلƍ باالستمرار Ƙاتسم Üةƨمي Ǒǋو Ǌملك 

              Ǌتل ابنيǀم ǑƼ لةƛالحروب المتم ǉذǋ Ƈناƛا أǌل Ưتعر Ǒالت Ǉالمح)  ƩارƼ Üأبو عمر(  Ǐعل 

  .ƍخƽائǌا 

                                                           
)1 ( Ǉخلدو Ǉاب  : Ûơص13م التاري Ü 162.  

 163 المصدر نƽسÜ Ǌ ص) 2(
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3-   ƞان المتسامƯشخصية السل   :         Ǉالموحدي ƴم Ǌحرب Ƈاǌبعد انت Ǌƽƿمو ǑƼ اǌداللت Ʃنلم

  ƚن موا     "حيƉمراسن في شƸر يưن          ǈمدفن ǍلƋ عوادǓا Ǎعل Ʋز ورفǊفج Ûةƻراة الخلي

تاعزونƖ الشǊيرة الذكرÛ بعد ƈن جاǉƅا         ǃƙ Û نưر في شƉن حرمǈ وƈختǈ        ...بالعباد

Ü )1(......"مشيخة بني عبد الواد ƋلǍ مƉمنǃǊ       واعتذر ƋليǊا مما وقƲ وƈصحبǊن جملة من      

ƩندلǕالمغرب وا ǑƼ Ǌرتǌش Ǉاد مƨ و Ǌاحترام رعيت Ǌمما أكسب.  

حادƛة ƍيǀاعǊ  :  يمكǇ النظر ƍلǏ داللتǌا مǇ خالل ƨاويتيǇ      :   شخصية السلƯان الذكي     -4

  Üمǋنتيجة لغدر ǎبالنصار  "            ǈعدا علي Ǎعند قايلة الضح ǈفي موكب ƹو واقǉ وبينما

              Ûǌبالنجو ǈشار لƈو Ǉفقتلو ÛمراسنƸخي يƈ محمد بن زيان ǍلƋ ǌوبادر النصار Ûǃǉقائد

ن ƈذنÛǈ فتنكبǈ النصرانيÛ وقد خالǈƯ روعة ƈحƧ         فبرز من الصǕ ƹسرارǇ وƈمكنǈ م     

وتبين .   بمكرÛǇ فانحاƫ منÛǈ وركƭ النصراني ƈمامǈ يƯلƒ النجاة          نمنǊا يƸمرا س  

ولǃ يستخدǃ من بعدǉا جند النصارǌ بتلمسان حذرا من         ...وتناولتƈ ǃǊيدي الƿǘǊ  ...الƸدر

ǃǊائلتƷ".....)2(.  

يسلǑ بنواحǑ وجدة بعد انƨǌامǊ حيƚ        ويظǌر ذلǁ أيưا مǇ خالل تصرǑƼ ǊƼ معركة با        

"          ǈاديا من معرة اكتساحƻنارا ت Ǉمعسكر ǃضرƈ نƈ بعد ǈلǉƉتلمسان  .  نجا ب ǍلƋ فانحجر   ونجا

  .)3(....."بǊا 

نلمسǌا مǇ خالل تلǁ المعاǋداƘ التǑ       :   شخصية السلƯان المتبحر في السياسة      -5

   Ǉكل م ƴا مǌية     (:  أبرمتƹحمر والطاǕا Ǉاب ÜǇلتك )الموحدي Ü      Ǒمحاربة بن ǑƼ سندا Ǌل Ǉو

Ǉمري  .     Ǒالت Ǉماƛع Ǌالبن Ǌوصيت ǑتƋم تƛ-         خر النصƈ ǑƼ كاملة ǐا الراوǋكد   -  أوردƌلت  

     Ǌولƿ خالل Ǉم ǁن "  ذلƋ يابني           üعماǓا Ǎعل ǃǊئǘو استي ǃǊملك üحاƻبني مرين بعد است

ددÛǃǉ وǗ  الƸربية و علǍ حضرة الخǘفة بمراكƯ Ǘ ÛƩاقة لنا بلقائƋ ǃǊذا جمعوا لوفود م             

                 ƿياƌف ÛاǊبعيد عن Ɩنƈ عن القرن التي ƫلمعرة النكو ǃǊنا القعود عن لقائƈ يمكنني

واعتماد لقائÛǃǊ وعليƿ باللياذ بالجدران متǍ دلƻوا Ƌليƿ وحاوü ما استƯعƖ في                 

                                                           
  .171المصدر نƽسÜ Ǌ ص . ) 1(

 .174المصدر نƽسÜ Ǌ ص. ) 2(

 177المصدر نƽسÜ Ǌص . ) 3(
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               Ǝو تكاف Ûƿملك ǈب üحƻيست ǃǊالموحدين و ممالك ƖǗمن عما ƿما جاور Ǎعل ƅǘستيǗا

   . )ƿ ".....)1 تصير بعƭ الƸƙور الشرقية معقǘ لذخيرتƿحشد العدو بحشدƿ و لعل

Ü مǇ أجل   )... سالطيÜǇ رƌساƿ Ƈبائل   (وعليƼ Ǌالنص يǀوم بحشد شخصياƘ متعددة       

              Ǒوية الشخصية السلطانية التǌصورة ل ǁلف بال شƌت Ǒربعة التǕا Ƙالدالال ǉذǋ ةƇاưƍ

  .تشكل أساƩ الوظيƽة المركƨية 

ƒ  _   و:  الدراسة العامليةǀت         Ǒالت Ƙاƿبكشف مجموع العال ƣساسية التاريǕة اƽم الوظي

بحيƚ يمكǇ  .  ربطƘ الذاƘ الƽاعلة بمعظم الشخصياƘ التǑ تƽاعلƘ معǌا طوال Ƽترة حياتǌا          

وƾƼ تجلياƘ البنية العاملية الخاصة بكل مرحلة مǇ مراحلǌا         "  Ǉيغمرا س "  النظر ƍلǏ سيرة  

 Ǒكما يل:  

وموưوع Ƽعلǋ Ǌو   "  نيƸمرا س "  عل المركǋ ǐƨو  Ǉƍ الƽا :   مرحلة الدعوة الموحدية     -1

كما يتبيǑƼ Ǉ المخطط    .الرƹبة ǑƼ المحاƼظة علǏ ملǁ بنƨ ǑياǇ الǀائم بالدعوة الموحدية           

 Ǒالتال Ǒالعامل :  

 

                                                   

   

  

  

  

                                                                                         

  

  

                                                           
 190المصدر  نƽسÜ Ǌ ص . ) 1(

  المرسل ƍليǊالموưوع مرسلال
Ǉيغمراس  Ǉياƨ  Ǒبن ǁمل Ǐظة  علƼالمحا

 الǀائم بالدعوة  الموحدية 
 

Ǉيغمراس 

 -المعيƾ الذاƘ   +المساعد
 Ǉة الموحديƽالرشيد خلي

 ƩندلǕبا  

Ǌبيلتƿ بة شعوبƹƨ Ǉم ǉƌاƽحل

Ǉيغمراس Ǒصƽكريا الحƨ أبو  Ǉالسلطا  

  بنǑ باديǇ ومغراوة 

  لة ƨناتǊ مƿ Ǉبي

بنǑ عامر وسويد مǇ أحياƹƨ Ƈبة   



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  78

              Üاǌǀيǀتح Ǐعل Ƙتعمل الذا Ǒبة التƹوع الرưو موǋ ǁالمل Ǐظة علƼالمحا Ǉالمخطط أ Ǉيبي

        Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽن Ƙƿالو ǑƼمرا س "وƸالمرسل("  ني(    Ǌسƽن Ǐلƍ ) المرسل

Ǌليƍ(  .            المساع Ƙمجموع الذوا ǑƼ يجد Ǉأي Ǌمتǌم ƨنجاǗ Ǉالسلطا Ǒسع Ǉدة عامال  كما أ

      Ǒأساس Ǒوم بدور عاملǀيغمرا س "  مساندة:  جماعيا يǇ"      ƾعنصر المعي Ǉنالحظ أ Ǉلك Ü

Ǒǋ المواجǌة مƛ : ƴرǐ مǇ حيƚ عدد الممƛليǇ الذيǇ يسǌموǑƼ Ǉ الǀيام بدور عاملǑ موحد        

      Ǉتلمسا Ǐعل Ƈلالستيال Ǉة الحروب  ا(السلطاƽنظر وظي(       Ǐعل Ƈاưǀال Ǐلƍ ǎمما أد Ü

  ƚحي Üǐالسرد Ɲابل الدعوة            البرنامǀالدعوة الموحدية م Ǉع ǐƨاعل المركƽال Ǐتخل 

 ǁالمل Ǐظة علƼأجل المحا Ǉصية مƽالح.  

Ǉƍ المǌمة التǑ تتولǏ الذاƘ المركƨية الǀيام بǌا Ǒǋ           :   مرحلة الدعوة الحƻصية      -2

Ǒالنموذج العامل ǁذل Ơưصية كما يوƽائم بالدعوة الحǀال Ǉياƨ Ǒبن ǁمل Ǐظة علƼالمحا :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  يتƠư مǇ النموذج أعالǉ أǇ الرƹبة التǑ تتولǏ الذاƍ Ƙنجاǋƨا Ǒǋ نƽسǌا                

 Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưيغمرا س"موǇ " Ǌذات Ǐلƍ)المرسل ( Ǉانصراف السلطا Ǉكما أ Ü

               Ƙالذوا Ǌبيلتƿ ص وشعوبƽح Ǒبن Ǉسالطي ǑƼ يجد ƚحي Ǌرار ملكǀاست Ǐاظ علƽالح Ǐلƍ

ساعدةÜ بينما يعمل المعيƾ علǏ جر الذاƘ نحو         المساعدة التǑ تƨودǉ بمختلف أنواع الم      

 Ưالمعار Ǐعل Ƈاưǀبال Ǐǌانت ǐة الحروبا(الصراع و الذƽنظر وظي(.  

Ǉيغمراس 
  المرسل ƍليǊالموưوع المرسل

 Ǉياƨ  Ǒبن ǁمل Ǐظة  علƼالمحا

 الǀائم بالدعوة  الحƽصية 
Ǉيغمراس 

 -المعيƾ الذاƘ   +المساعد
 سالطيǇ بنǑ حƽص 

)ƾأبو اسحا Üكرياƨ أبو (  
 Ǌبيلتƿ شعوب 

Ǉايغمراس ǐة الموحدƽلسعيد الخلي) ƫمراك  (
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يمكǇ النظر ƍلǏ موưوع Ƽعل       :     مرحلة التحالƹ للقضاƅ علǍ الدولة المرينية        -3

  :خالل ǋذǉ المرحلة وƾƼ تجلياƘ الرƹبة علǏ النحو التالǇ "Ǒيغمراس"

*-Ʋم ƹبة التحالƷالموحدين  ر  :Ǒالنموذج العامل ǑƼ ǁل ذلƛكما يتم:  

  

  

  

  

  

  

  

  
           Ǒرئيس Ǒبدور عامل Ƙامƿ المساعدة Ƙالذا Ǉالترسيمة أ Ǉتبي  :  ƴالتحالف م

 الذǐ أدǎ بǌما ƍلǏ الصراع مƴ اǓخر          ƇللưǀاƇ علǏ بنǑ مريǇ الشǇ  "     Ǒيغمراس"

)ƾالمعي(        ƫالدولة الموحدية بمراك Ǐعل Ƈاưǀة بالǌالمواج Ƙǌد انتƿو Ü  .    Ǐلƍ Ƙالذا ƴƼمما د

  .البحƚ عǇ حليف جديد

*- ƧندلǓين اƯǘس Ʋم ƹبة التحالƷخالل الترسيمة العاملية التالية: ر Ǉم ǁذل Ơưيت :  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ǐưة المرتƽالخلي 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
Ǉيغمراس  Ƈاưǀلل Ǉالموحدي ƴالتحالف م

  علǏ الدولة المرينية 
Ǉيغمراس 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
Ǉيغمراس Ǉب Ǒأبو يح  Ǉالسلطا

 Ǌبيلتƿو ƾعبد الح 

 +المساعد

Ǌليƍ وعالمرسل المرسلưالمو

Ǉسالطي يغمراس ƴالتحالف م ƩندلǕا Ǉ

 يغمراسǇ للưǀاƇ علǏ الدولة  المرينية 

 Ƙالذا ƾالمعي- 
 السلطاǇ ابǇ اǕحمر 

السلطاǇ المسيحǑ الطاƹية 

Ǉيغمراس Ǉوب بǀيع Ǉالسلطا

    Ǌبيلتƿو ƾعبد الح 
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نǌƽم مǇ النموذج أعالǉ أǇ ابǇ اǕحمر والطاƹية كعامل جماعǑ مساعد ƿاموا بدور             

 Ǒأساس Ǒيغمرا س   :  عامل ƴالتحالف مǇ     مر Ǒبن ǁمل Ǐعل Ƈاưǀور      للǌظ Ǐلƍ ǎمما أد ÜǇي

               Ƙالذا Ǉارية بيư Ƙاǌعدة مواج Ƙنشب ƚحي Üǐالسرد Ɲد البرنامư Ǐيسع ƾعل معيƼ

 مǇ الưǀاƇ علǏ الدولة المناƼسة ƍال أنǊ استطاع         ǇوالمعيÜƾ وحتǏ وǇƍ لم يتمكǇ يغمرا س      

ǊاتƼبعد و ǉƌأبنا Ǌƛتوار ǐالذ Ǌيام ملكƿ Ǐظة علƼوالمحا Üǁلكل المعار ǐالتصد.  

   Ǉونخلص م          ǎالسيرة الغيرية تر Ƙشخصيا Ǉالنماذج العاملية أ ǉذǋ Ưخالل عر

     Ǒǋ رة واحدةƌب Ǉم" ƿالمل Ƨاجǉ"      Ʃالمحور الرئي Ǐيسع ǐالذ Ü"مراسنƸي  "  Ƙبيƛت Ǐلƍ

             Ǉا السيرة مǌبلورت Ǒيديولوجية التǗالداللة التاريخية ا ǁدراƍ Ǉم Ǒǀالمتل Ǉليتمك ÜǊأركان

ياÜƘ ويمكǇ تمƛيل ذلǑƼ ǁ النوذج العاملǑ        خالل كشǌƽا لطبيعة العالƿاƘ بيǇ الشخص      

Ǒالتال:  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 ǁالمل Ʃاجǋرǀمست ǁامة ملƿƍ Ǉيغمراس 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ǒواعل التƽمجموع ال

ƿدمƘ لǊ المساعدة   

Ǉيغمراس Ƙعمل Ǒواعل التƽمجموع ال

 Ǒالسياس ǉرارǀديد استǌت Ǐعل
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  :  الضمير-4

              ǑƼ نية المتبعةǀالت Ʃƽن Üمير الغائبư Ǐخبارية علǗا Ǌعمليت ǑƼ ǐيعتمد الراو

وǉو شكü سردي محمود Ǔنǈ يركز النشاƯ السردي من         "نصوص التراجم المحللة سابǀا     

ü.....")1( Û رواية Ǘ يكون Ƌحدǌ الشخصياÛƖ وƋنما يتبنǍ وجǊة ƈو وجǊاƖ نưرǉا            حو

     ƴبداية بصيغة الجم Ǌم(ويستخدمǋ  (        اية التعريفǌما يتحول مباشرة بعد ن Ǉسرعا Ǌولكن

ƛم يستمر السرد مǀتصرا عليƍ Ǌلƹ Ǐاية نǌاية          )  ǋو(بنسب الǀبيلة ليدل علǏ المƽرد       

  .التعريف

) سوÜǊƹ راجعÜǊ أعادǉ  (تǀنية ǑƼ النص بيǇ المتصل بالƽعل       ويتلوǇ السرد بǌذǉ ال   

     Ǌلتƛأم Ǉر ومǋصل الظاƽو (والمنǋ Üمǋ(    Ǌوالمستتر ومن Ü)   لƹتو Üخرج Üاستبدوا Üواƽحƨ  (

               Ǉم ǐƨاعل المركƽالكالم يدور حول التعريف بال Ǉأ Ǐلƍ شارةǗا Ǉذا التلوǋ Ǉوالغاية م

  .جميƴ جوانبƿ Ǌبل وبعد تشكل الذاƘ المتƽردة 

ونستنتƝ أư Ǉمير الغائب ǋو الوسيلة النحوية التǑ توكل ƍليǌا عملية تǀديم سيرة              

             ǑƼ الوحيد Əارǀكما يعتبر دليل ال Üالوظائف ƴجمي ǎمستو Ǐحياة الشخصية السلطانية عل

Ǌروايت ǑƼ ǐالراو ƴƿتحديد مو.  

5-ǃالعل ǃسǗا  :  

          ǑتǓرا كاǋاسم العلم منذ بداية نص السيرة ظا Ƈجا)ÜǇيغمراس     Ƙابƛ Ǉب ÜǇياƨ Ǉب 

Ü حيƚ نالحظ أǇ اسم الƽاعل المركǐƨ يتǀدم أسماƇ اǓباƇ الداليǇ علǏ اصل               )بǇ محمد 

  .النسب

                Ǉع ƘƇبل جا Üاعتباطيا ƘƋلم ت ǐطرف الراو Ǉنية االسمية المتبعة مǀالت ǉذǋ Ǉƍ

ƿصد ليƌكد مǇ خاللǌا علǏ ميƨة المجد التǑ اتصƘƽ بǌا الشخصية مما حƾǀ لǌا الشǌرة                

وذلǁ أǇ بانǑ المجد عالم بما عاناǑƼ Üǉ بنائÜǊ ومحاƼظ علǏ الخالل            "Ǐ سائر أǋل نسبǌا     عل

    Ǌائǀوب Ǌأسباب كون Ǒǋ Ǒ2(....."الت(  Û       عةƨالشخصية المو Ƙدالال ǑƼ ا متجليةǋفي "ونجد

                                                           
)1  (Ưمرتا ǁالسردي: عبد المال ƒاƯالخ üصتحلي Ü195.  
)2  (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü1 ص Ü240.  
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            ǃاس ǍلƋ التي تستند ƫو الخصائ ƹوصاǓعبر ا ƫالن))ǃفي   ))  عل ǇورǊư يتكرر

  .)1("....الحكي

لǀول أǇ اسم العلم ǋ ǑƼذǉ السيرة يرمƍ ƨجماال للمجد الذǐ حǊǀǀ               ونستطيƴ ا   

"Ǉيغمراس  "             Ƈا بناǌخالل Ǉا واستطاع مǌاحتل Ǒالرتبة الت ǁتل ǑƼ Ǌمرتƛ Ƙتجل ƚحي ÜǊبيلتǀل

Ǌطرف بني Ǉم ƨالرم ǁذل Ǐظة علƼالممتد بالمحا ǁالمل.  

  )ƈ")1بو يزيد الخارجي: "  الشخصية الشعبية-2

ƈ- ƫالن ƹائưو  

  :  ưيƻة المركزية الو-1

Ǒكيداد الخارج Ǉيد مخلد بƨي Ǒائر أبƛالتعريف بال.  

2-ƫالن ƹائưو  :  

 أǇ نص السيرة ينتظم ǑƼ مستوييÜǇ تكشف الǀراƇة أǇ المستوǎ           -سابǀا–لǀد رأينا   

               ǎللمستو Ǌưعر ǑƼ تصرǀي Ǉحي ǑƼ Üة عناصرƛالƛ Ǒلƍ سماǀالكاتب م Ǌưالعام يعر

يƨ مجموع العناصر المكونة للنص أǇ السارد ƿد        الخاص علǏ عنصر واحدÜ وأǋم ما يم      

Ǒالشكل التال Ǐدالة عل Ǉا عناويǌل ƴưو :  

 *ǃالعا ǌالعناصر الجملية التالية: المستو Ǐو يشتمل عل :  

1- Ǒيد الخارجƨي Ǒأخبار أب.  

 .وƼاة الǀائم ووالية ابنǊ المنصور -2

 .بǀية أخبار أبǑ يƨيد -3

 *ƫالخا ǌعنصرا واحدا :  المستو Ǉمưويت:  

 الخبر عǇ أبǑ يƨيد الخارجǑ صاحب الحمار مǇ بنǑ يƽرǇ ومبدأ أمرǉ مƴ الشيعة                 - 

ǉومصائر.  

ǋ Ǉƍذǉ العناصر يمكǇ اختصارǋا ƍلƛ Ǐالƚ وظائف أساسيةÜ تشكل ǑƼ مجموعǌا              

  .المعنǏ العام للوظيƽة المركƨية
                                                           

)1  (Ǒالسردي: حميد لحميدان ƫص بنية الن Ü51.  
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ƈ- Ɩالذا :             ƾبعم Ǐتتجل Ǒالذاتية للشخصية الت Ƙاƨا السارد لكشف المميǌب Ǉيستعي  Ǐعل

  .مستوǎ السيرة الخاص

1-ƒالنس :  

يرد التعريف الكامل بنسب أبǑ يƨيد ǑƼ بداية مستوǎ السيرة الخاصÜ حيƚ يعود              

وǃǉ من ƈشǊر بƯون بني        ")*(أصلǊ العام ƍلǑ بنǑ واركوا الǀاطنيǇ ببالد ƿسطيلة          

ƈكبر قبائü زناتة وƈشدǉا شوكةÛ وكان منǃǊ بƌفريقيا وجبƈ üوراƧ والمƸرƒ            ......يƻرن

  ƒون وشعوƯب ƯوسǓ2("....ا(  Û          وǋ عامة الشعب Ǉتاجر م Ǉينحدر مƼ صل الخاصǕأما ا

تƨوجǌا .  الوالد كيدادÜ وأم مجǌولة النسب ال يعرف عنǌا سوǎ أنǌا جارية اسمǌا سبيكة             

Ǉبالسودا Ǌاولة عملƨم Ƈناƛب أǕا.  

   Ǉونالحظ أ–  Ǉخلدو Ǉاب -          ǁوذل ÜǊيد خاصة أبويƨي Ǒتعريف أصول أب ǑƼ ƾƿيد 

ǌدف جعل الǀارƏ يدرǁ منذ بداية الوظيƽة المركƨية صورة المكانة االجتماعية لǖسرة             ب

 Ǌتشكيل شخصيت ǑƼ اǋيرƛƋت ǎومد ǐƨاعل المركƽة الƋونش Üوالدة Ǉولة عƌالمس.  

     Ǉأ Ɲنستنت ƾيمة         "  النسب"  ومما سبƿ للشخصية ƾǀالسير ال يح Ǉالنوعية م ǉذǋ ǑƼ

Ǌ لتلǁ الخصائص المميƨة التǑ رأيناǋا ǑƼ تحليل         معتبرة اجتماعياÜ وذلǁ الƼتǀار أصول    

النص السابÜƾ ومدƼ ǎاعليتǌا ƍ ǑƼصباƷ اسم العلم بǀدر مǇ الحسب والتجلة مما يساعد               

  .ǑƼ شǌرتǊ االجتماعية

  :  الƻƯولة-2

             Ǉبتحديد مكا Ǉالمستويي ǑƼ المرحلة ǉذǌالتعريف ب ǐالراو Ơتتƽة  (يƋنش Üمولد

 Ǌائال)  المترجم لƿ  "  : كان كيد           Ǉا ولد ولدǊوب Ûد السودان في التجارةǘب ǍلƋ ƹيختل Ǉبوƈ اد

دوǇ أǐ ذكر لتاريƣ الوالدةÜ ومƛ Ǉم ينتǀل السارد ƍلƈ)**(".....)3(  Û          Ǐبو يزيد ونشƉ بتوزر   

                                                                                                                                                                                     
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü7 ص Ü39-84ǁوكذل Üص 13 م Ü26-36.   
مدينة ǑƼ بالد الجريد مǇ أرƯ الƨاب الكبير أǋلǌا شراة وǋبية واباưية وتوƨر Ǒǋ أمǌاÜ انظر ياƿوƿ  :                  Ƙسطيلية)  *(

ǐد: الحمو  ÜƘدار صادر بيروÜǇد.معجم البلدا Üم .ط  ÜƘ4 ص Ü348.  
)2  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 13 م التاري Ü22.  
نواحǑ الƨاب الكبير مǇ أعمال الجريد بينǌا و بيǇ نƽطة عشرة Ƽراسƣ و توƨر              مدينة ǑƼ أƿصƼƍ Ǐريǀية مǇ      :   توƨر ) **(

ǐالحمو Ƙوƿانظر يا Üسطيليةƿ أم Ǒǋ :البلدان ǃممعج Ü1 ص Ü57.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 13 م التاري Ü23.  
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Ü )*(اǗخبار عǇ أحوال الطƽولة التǑ تميƘƨ بحƽظ الǀرǇƈ والميل ƍلǑ مخالطة  الصƽرية             

  Ǉواستلح   "الذي Ƽبالمشر ƅاƻالخل ǃǊلبƷǃǉا      .  موǊون بƙوصاروا يب Ûالقاصية ǍلƋ نزعوا

منǌم أبو يƨيد الذǐ انتƘǌ  مخالطتǊ باعتناǊƿ لمذǋبǌم الذÛ            ǐ  )1(".....دينǃǊ في البربر  

         ƚحي Ǌاة أبيƼبعد و Ǌوسيلة لكسب عيش ǉفكان       "اتخذ Ûقرƻمن الخصاصة وال üحا Ǎعل ǈترك

رƆن ومذاüǉƈ  ƒǉ القيƯون يصلونǈ بƻضƈ üموالÛǃǊ وكان يعلǃ صبيانǃǊ الق               

  .متنǀال بيƿ Ǉيطوƨ Ǉناتة ببالد ƿسطيلةÛ )2(".....النكارية

اǕخذ بǌذا المذǋب و العمل علǏ تعليمǋ Ǌو الذǐ حول صاحب الحمار ƍلǏ علم              Ƌن  

     Ǒلƍ Ǒالداع Ǌر بتعصبǌاشت"         Ǎوالخروج عل ƅوالدما üمواǓواستباحة ا ǈملت üǉƈ يرƻتك

 التحول الذǐ يعتبر بمƛابة المعطǏ الجوǋرǋ        ǐذاÛ.....")3(  Û وتƸيير المنكر  ...السلƯان  

Ǒرعƽذا التعريف الǋ ايةǌن ǑƼ Ǌترتسم صورت ƚبحي Ǒالذات Ǉاج التكويưنƍ ǑƼ الحاسم.  

  :  الرتبة-3

تحتل الرتبة ǋ ǑƼذǉ السيرة أǋمية خاصةÜ وذلǕ ǁنǌا تم تƋسيسǌا مǇ خالل توƼر               

       Ǌب ƨخاص امتا Ǒشرط ذات- Ǌالمترجم ل-    Ǒو التحصيل العلمǋبالتعصب    و Ǉترǀالم 

    Ǉوبما أ Ǒبǋمن العصبية           "المذ ǈبد ل ǘف Ûالكافة ǈعلي üمر تحمƈ ü4(".....ك(  Û بليةǀال

ƹيابǌاǑƼ Ü مجموع اǕصول التǑ ينتمǑ      )  النسب(الخاصة التǑ أظǌرƘ الوظيƽة الƽرعية      

              Ǌبواسطة ممارسة نشاط Üناتةƨ Ǉصبيا Ǉبي Ǌبǋنشر مذ Ǐلƍ ǊعƼا صاحب الحمار مما دǌليƍ

التǑ احتلǌا ǑƼ مجتمعǊ بعد ƍتمام دراستÜǊ وǋذا ما ساعد          "  رتبة المعلم "  عليمǑ مǇ خالل    الت

ǑƼ سرعة انتشار معتǀدǉ وكƛرة عصبتǊ ومƛ Ǉم كانƘ بداية اǗعالǇ عǇ دعوتǊ الشخصية              

  .بǌدف التمرد علǏ السلطة الحاكمة )  316ùǋسنة (

                                                           
صحاب ƨياد بÜ   Ǉ وǋم أ  )يسمǏ خارجيا كل مǇ خرج عǇ اǗمام الحƾ الذǐ اتƘǀƽ الجماعة عليǊ           (  Ƽرƿة مǇ الخوارج      ) *(

                   Ǉالدي ǑƼ ǇيǀƼذا كانوا مواƍ تالǀال Ǉعدة عǀروا الƽم لم يكǌا أنǌأمور من ǑƼ يةưباǗوا Ƙة والنجداƿراƨǕوا اƽخال ÜرƽصǕا
                Ǒرستانǌانظر أحمد الش Üالنار ǑƼ مǋم وتخليدǋيرƽوتك Ǉال المشركيƽتل أطǀولم يحكموا ب Üط الرحمǀولم يس Üادǀواالعت :

Ü  5التاريÜƣ م   :  Ü وكذلǁ أبǇ خلدوǇ   141-137مÜ ص   1984طÜ  .  ر المعرƼة بيروƘ لبناÜǇ د    Ü دا 1الملل والنحلÜ ج  
  .311-310ص

  .Ü23 ص 13المصدر نƽسÜǊ م ) 1(
  .27المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(
  .Ü84 ص 7المصدر نƽسÜǊ م)3(
   .Ü279 ص1المصدر نƽسÜǊ م)4(
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     Ǉنالحظ أ Ǉيد – ولكƨسنوا        -أبا ي Ʃبعد مرور خم Ǉطƽد تƿ    Ǌدعوت Ǐعل Ƙ

            ǇǕ ǁطاحة بالنظام الحاكم وذلǘية لƼير كاƹ العصبية الدينية Ǉأ Üالشخصية"  ƿالملو üحواƈ

والدوü راسخة قوية Ǘ يزحزحǊاÛ ويǊدǃ بناǉƅا ǗƋ المƯالبة القوية التي من ورائǊا               

 التǑ ترǋب الخصم ونتيجة لǌذǉ الǀناعة الجديدة          Û)1("......عصبية القبائü والعشائر  

للناصر صاحƒ  "اع صاحب الحمار أǇ يتخلǏ عǇ الدعوة لنƽسǊ مǀابل الدعوة              استط

 وبايعوǉ علǏ الطاعة وبذلǁ تم       Û)2(".....اǓندلƧ من بني ƈمية فاتبعƈ ǈمǃ من البربر        

التوصل للمنƨلة التǑ طالما سعƍ Ǐليǌا وǑǋ رتبة الƛائر الǀائد لمجموع الǀبائل المتعصبة              

  .مذǋب الشيعǑ الحاكملمعتǀدǉ مǇ أجل الưǀاƇ علǏ ال

ونخلص ƍلǏ أǇ الرتبة ǋ ǑƼذا النص تمتاƨ بالتحول الǀائم علǏ استغالل خصائص             

ƍلǏ مرحلة الشǌرة علǏ    )  المعلم(Ƽردية بغية االنتǀال مǇ مرحلة الشǌرة الǀبلية الưيǀة          

Ü التǑ جسدتǌا تلǁ المكانة المرموƿة المعبرة عǇ         )المتمردÜ الƛائرÜ الǀائد  (نطاƾ الدولة   

  .ورة اǕنا المتƽردةÜ التǑ تǀوم الوظيƽة المركƨية مǇ أجل تعريǌƽاص

  :  التاريơ-ج

يتم ƼيǊ التعرف علǏ مجموع الوƿائƴ التƿ ǑامƘ الشخصية بخوǌưا مǇ أجل نشر              

Ǒالخاص والعام كالتال Ǉالمستويي Ǐا علǋرƛأ Ǉا وتبياǌدعوت :  

1-ƒالحرو :  

ƽرعيةÜ التǑ يǀوم برصد معظم أحداǌƛا      لǀد أولǏ السارد أǋمية كبيرة لǌذǉ الوظيƽة ال       

                ǑƼ ƨيرك ƚا حيǌديمǀية تƽبكي ƾالمتعل Ǉالتباي Ưوجود بع Ǉم مƹبالر ÜǇالمستويي ǑƼ

                 Ǉم Ǉأو تمك ÜǊعن Ƙا وامتنعǋوƨام بغƿ Ǒالت Ǉم المدǋأ Ƈذكر أسما Ǐالعام عل ǎالمستو

      Ǉاطمييƽال ǐأيد Ǉا مǋا صلحا أو كرǌعƨوم بس     .  نǀيƼ الخاص ǎالمستو ǑƼ أما   ǁرد كل ذل

               Ǒا والتǌلوائ Ƙتح Ƙاتلƿو Ǌدعوت Ƙساند Ǒالت Üبائلǀروع والƽاب الǀأل Ǐالكشف عل ƴم

وترصدوا :  "نبذتǌا وتصدƘ لǌا بجانب الحƨب الشيعǑ ويƌرƢ الندالع ǋذǉ الحروب ƿائال          

                                                           
  .281المصدر نƽسÜǊ ص ) 1(
  .Ü84 ص 7المصدر نƽسÜǊ م )2(
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 في بعƭ وجوǈǉ فضربوا علǍ بسيǊƯاÛ واستباƝ بعƭ القصور          )*(Ʒيبة صاحƒ باƷاية  

وƷمƧ بذلƈ ƿيدي   :  " ƛم  يحدد موǊƽƿ الشخصǑ منǌا       Û)1(".....بǊا سنǈ اƙنين وƙǘƙين   

  .)2("....البربر في الƻتنة

وينطلƾ المƌلف ǑƼ التعبير عǇ وجǌة نظرÜǉ تجاǉ بداية ǋذǉ الحروب باالعتماد              

مǇ العصبية الخاصةÜ التǑ تǀوم بتبنǑ الدعوة الدينية          "  القائد"علǏ خلو أصول نسب      

  .)3(.......كتل عصبǑ سرعاǇ ما يشƾ طريǊǀ نحو الملǁوتناưل مǇ أجلǌا وǋكذا ينشƋ ت

                Üةƿبد ƚحداǕالكاتب تصوير ا Ǐد توخǀƼ Üكريةƽناعة الǀال ǉذǋ Ǉم مƹوبالر

               Ǒيما يلƼ ذا التصويرǋ د بداƿو Üرار الدولةǀاست Ǐا علǋيرƛƋت ƾعم ǎمد Ǉليكشف لنا ع :

"     Ǉبو يزيد عساكرƈ ƝوسرǍلƋ     رƙكƈا عنوة وǉفاقتحمو Ûلة    مدينة سوسةƙوالم üوا من القت .

                ǈلكǉƈ ƹالسي ǈفلتƈ ومن üوالمناز ǌالقر Ɩوخل ÛفريقياƋ بضواحي üالقت ǃưوع

Ʊ4(".....الجو(.  

  Ǌولƿ ǁدية    :  "  وكذلǊالم üǉƈ Ǎواشتد الحصار عل)**(      Ûƒوالدوا Ɩكلوا الميتاƈ Ǎحت 

تي ƈعدǉا  وفتƞ القائǉƈ ǃراƅ الزرƱ ال    .  وافترǉƈ ƼلǊا في النواحيÛ ولǃ يبƼ بǊا ǗƋ الجند        

   ǃǊا فيǊدي و فرقǊ5("......الم(  ÛǊولƿسوسة      :  "و ǍلƋ بو يزيدƈ ƹزح ǃƙ......  اǊوب Û

   ǃوتوفي  .  عسكر القائ  ....          ǃوكت Ûبالمنصور ƒوتلق ÛǇبعد üاسمعي Ǉولد ǍلƋ دǊن عƈ بعد

فلǃ يسǃ بالخليƻة وƷ Ǘير السكة وǗ الخƯبة        ....موƈ Ɩبيǈ حذرا ƈن يƯلƲ عليƈ ǈبو يزيد       

وǑƼ النص العديد مǇ اǕمƛلة التǑ تنǀل Ƌ......")1( Ûلƈ Ǎن فرƵ من ƈمر ƈبي يزيدوǗ البنود 

              Ǉأم Ƙددǋ Ǒالت Üالحروب المروعة ǉذǋ مجموع ǑƼ الشخصية Ǌلعبت ǐعال الذƽلنا الدور ال

الشعوب الشيعية طوال Ƽترة حياتǌا ونخلص ƍلǏ أǋ Ǉذǉ النوعية مǇ السير وƛيǀة تاريخية              

                                                           
  .Ü325 ص Ü1 م معجǃ البلدان: كبيرة بƿƋصƼƍ ǏريǀيةÜ بيǇ مجانة وƿسنطينةÜ انظر ياƿوƘ الحموǐمدينة )  *(
)1 (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 13 م التاري Ü28  
  .28المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(
)3  (  ǐفكر ابن خلدون    :  محمد عابد الجابر)        ميǘسǕا ơرية خلدونبة في التاريưن ǃمعال Ûالعصبية والدولة(Û  ƨمرك 

  .189مÜ ص Ü2001 7حدة العربيةÜ بيروƘ لبناÜǇ طدراساƘ الو
)4(Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 13 م التاري Ü30.  
)** (   Ǉعيưمو ǑƼ توجد   :             ǐالحمو Ƙوƿانظر يا Üرب سالƿ Ǒعل Ǉب Ǉمƌا عبد المǌاختط ǎخرǕوا ÜيةǀريƼƎما بǋحداƍ :

  .Ü229 ص Ü5 ممعجǃ البلدان
)5 (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü7 ص Ü88.  
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    ǋ خالل Ǉم Ơưوعية توưمو    Ǒرعƽوة "ذا التعريف الǀوم الǌƽا الشخصية    "مǌاتخذت Ǒالت Ü

ǑƼ حروبǌا مǇ أجل ƍرساƇ مبادƏ حƨبǌاÜ كما مƛلƘ شاǋدا علǏ            .  الƛائرة وسيلة نưالية  

  .تدǋور اǕمǑƼ Ǉ الدولة الƽاطمية مما ساعد ƨ ǑƼيادة شǌرة اسم العلم

  . الدعوة  الصƽرية تƋتǑ لتعريف مجمل اǕسباب التǑ ساعدǑƼ Ƙ الưǀاƇ علǏ:النǊاية-د

  :  المصير-1

Ü جملة مǇ اǕسباب كانƘ وراƇ نبذ        "التعريف الƽرعǑ الحروب  "  نتبيƛ ǑƼ Ǉنايا    

Ü ونǌايتǊ علǏ يد الخليƽة المنصورÜ يǀوم السارد بعرǌưا مǇ خالل            "  أبǑ يƨيد "دعوة    

              ǁذل Ʃكما نلم Üاǌمن Ǉتمك Ǒالت Ǉشعوب مختلف المد ǉصاحب الحمار تجا ǁوصف سلو

 فانƻضواÛ وملكǊا ƈبو يزيد وƈحرقǊا       )*(وكان عسكر الكتامين علǍ اǓربƧ     :  "لƿ ǑƼǊو 

ǈليƋ Ɖمن لج Ʋفي الجام üوقت ÛاǊبǊ2(".....ون(.  

 فنǊبǊا وƈحرقǊاÛ وقتü اƻƯǓاü وسبǍ        )**(ودخƈ üبو يزيد ƋلǍ باجة     ":  وƿولǊ أيưا 

ƅ3(".....النسا(.  

 Ǌولƿ القيروان    :  "و ǍلƋ  ƹزح ǃƙ.....  ا و لقǉفاستباحو  ƅاǊقƻمشيخة ال ǈبعد  .  ي ǃǊمنƉف

  .)4(".....التقريƲ والعتÛ ƒ وعلƈ Ǎن يقتلوا ƈولياƅ الشيعة

وǑƼ السيرة العديد مǇ اǕوصاف اǕخرÜǎ التǑ تنǀل لنا طبيعة الجرائم المرتكبة             

مǇ طرف الƽاعل المركư ǐƨد العƨل مǇ الشيعةÜ الناجمة عǇ نƽسيتǊ الراưƼة للتحاور              

ǋدǀمعت Ưيعار Ǉكل م ƴام.  

             Ǉالمشينة بعد أ Ƙالسلوكا ǁبتل Ǌرجال Ƈتداƿوا ÜمرǕم اƿاƽليسجل ت ǐل الراوǀم ينتƛ 

ƈبو يزيد جيوشǈ في نواحي ƋفريقياÛ فشنوا الƸاراÛƖ وƈكƙروا السبي والقتü              "سرب  

                                                                                                                                                                                     
)1 (ÜǊسƽ89 ص المصدر ن.  
)* (- ƩربǕا   :             ǐالحمو Ƙوƿانظر يا Üة المغربǌج Ǉة أيام مƛالƛ Ǉيرواǀال Ǉا و بيǌية بينǀريƼƎالبلدان :  مدينة ب ǃم معج Ü1 

  .136ص
)2 (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü7ص Ü85.   
: وƘ الحموǐ بينǌا و بيǇ تنƩ يوماÜǇ انظر ياƿ      .  بلد بƼƎريǀية تعرف بباجة الǀمÜƠ سميƘ بذلǁ لكƛرة حنطǌا        :   باجة ) **(

                                                                                                           Ü314 صÜ1 ممعجǃ البلدان
)3 (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü7ص Ü 85.   
   .Ü29 ص13در نƽسÜǊ مالمص) 4(
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ƙار üǉƈ  "وتحƘ تƛƋير ǋذǉ االنتǌاكاƘ المتكررة لحǀوƾ الشعوب اƼǗريǀية         Û  )1(".....واǓسر

 وبذلǁ استطاعوا التخلص مǇ الخوف الذÛ       ǐ)2(".....جعوا Ưاعة القائǃ  القيروان بǃǊ ورا  

  .أجبرǋم علǏ التسليم بǌذǉ الدعوة

ونالحظ أنǊ بالمǀابل لكل ذلǁ يưمǇ نصÜǊ تلǁ المواƿف العاكسة لطباع الخليƽة              

  Ǌولƿ اǌلتƛأم Ǉبي يزيد           ":  ومƈ ǃحر Ǎعل Ǎبقƈا وǊلǉƈ منƈو Ûالقيروان ǍلƋ المنصور ƅوجا

وكƋنǊ يǌدف ƍلǏ المǀارنة بيǇ سلوǁ الخصميƈ"....)3(  Û        Ǉجرǌ عليǃǊ الرزƼ  وƈوǗدǇ و 

ليعǑ الǀارƏ تلǁ السياسة التǑ امتاƨ بǌا  المنصور وساعدتǊ علǏ مواجǌة التمرد                 

ǐالبربر.  

وưمǋ Ǉذا الجو الǀائم مǇ الصراع الدائر مƴ الشيعةÜ الذǐ ينتǑǌ بسǀوط                  

وقد حملƙǘƙ ǈة من ƈصحابǈ     "بعد معركة طاحنة    الشخصية ǑƼ اǕسر أƛناƇ محاولتǊ الƽرار       

Ǔنǈ كان جريحاÛ فسقƯ من الوعر وارتÛƘ فحملوƋ ǇلǍ المنصور فسجد سجدة                 

  .لتمكنǊ مǇ رأƩ الحروب الدامية التǑ دوخƘ الدولة بداية مǇ حكم أبيÛǊ )4(".....الشكر

ǀƼ Ǌد  ولم يغƽل المƌلف الحديƚ عǇ المعاملة التǑ تلǀاǋا صاحب الحمار ǑƼ معتǀل            

Û )5(....."وبعƋ ǈƙلǍ المǊديةÛ وفرƭ لǈ بǊا الجراية فجزاǇ خيرا      .....بمداوتǈ"أمر الخليƽة   

وǋكذا اƨدادƿ Ƙناعة الشعب بكرم أخالƾ المنصور وعاودƘ طاعتǊ معظم الǀبائل بما Ƽيǌا             

  .تلǁ المساندة للدعوة

 المحرǃ  وƈقاǃ عندƋ ǇلǍ سلƛ"   ơم يرسم الكاتب  صورة المصير النǌائǕ ǑبǑ يƨيد          

ǉ ǃƙ Ûلƿ من الجراحة التي بǈ فƉمر بسلơ جلدÛǇ وحشوǇ تبنا             )*(من سنة سƖ وƙǘƙين   

        ǈالƙبع ǈعبانǘقردين ي Ʋم ǈفي üدخƉصا فƻق ǈواتخذ ل)**(    في القيروان ǈب ƹيƯو ".....)6( Û

                                                           
  .29المصدر نƽسÜǊ ص) 1(
   .Ü 88 ص7المصدر نƽسÜ Ǌ م) 2(
   .90المصدر نƽسÜǊ ص) 3(
   .93-92المصدر نƽسÜǊ ص ) 4(
   .Ü34 ص13المصدر نƽسÜǊ م) 5(
Ü انظر ابǇ خلدو335ùǋ(    ÜǇ(ǋذا تاريƣ الوƼاة الخاص بالمستوǎ العام أما التاريƣ المذكور ǑƼ المستوǎ الخاص ǋو              )  *(

   .34المصدر نƽسÜǊ ص
   .Ü12ص1 مالقاموÛƧ: كبيرة  كƛةÜ انظر الƽيروƈ ƨبادǐ:  يǀصد بǌا لحية عƛولة )  **(
)6(Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري  Ü7 ص Ü93م ǁوكذل Ü13ص Ü34.  
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ليتعظ بنǌايتǊ كل مǇ تسول لǊ نƽسǊ الخروج عǇ طاعة السلطاÜǇ وƍنذار أتباعǊ الذيǇ ما                

  .ƛوǇ بمذǋبƨǊالوا يتشب

ومما يƛير انتباǋنا أǋ Ǉذǉ الوظيƽة ǑƼ المستوǎ العامÜ ال تنتǑǌ بمجرد رسم                  

صورة التمƛيل بجƛة صاحب الحمارÜ بل ينتǀل السارد ƍلǏ تلخيص نǌاية أبنائǊ علǏ يد                

وتتبƲ المنصور قبائü بني يƻرن     "أتباعǌم بتواطƇǏ مǇ المنصور وبذلǁ  اƼترƘƿ جموعǌم         

 باعتبارǋا المƛƌر الƽكرǐ الرئيƩ الموجǊ لسلوƙƈ ƲƯ....")1(Û       ǁر الدعوة  بعدǉا Ƌلƈ Ǎن انق   

Ǉرƽي Ǒبائل بنƿ ولǀع Ǐالشخصية و السلطة المعنوية المسيطرة عل.  

 بتƽاصيل الوظيƽة النǌائية للنصÜ     -ابǇ خلدوǇ -ونستطيƴ أǇ نستنتƝ سبب اǋتمام    

Ǒ الǀائم علǏ سرد    الذǐ ينطلƾ مǇ ذاتǊ وǑǋ تعǀل اǓخر ưمǇ سيرورة البناƇ الحكائ            

               Ǌبعد يوجب Ǉا عǌويلƋوت Üاǌتجربت ǁدراƍ يتم Üيةƨية لحياة شخصية مركưما ƚأحدا

        Ǉأ ǎو يرǌƼ دعاة تغيير المنكر Ǉم Ǒف الشخصƿالمو  "  :      ƅǗƊǉ مرƈ في ǈليƋ الذي يحتاج

                Ûرجاǉ واƙحدƈ نƋ ƒو الضرƈ üبالقت üما التنكيƋو Ûالجنون üǉƈ ن كانوا منƋ ما المداواةƋ

 Ƌ ماƋمن جملة الصقاعين        و ǃǉوعد ǃǊ2  (".....ذاعة السخرية من(  Û   بحكم Ǌو شبيǋو

المنصور الذǐ نƽذ بنودǉ علǏ صاحب الحمار وأتباعǊ لطمƩ دعوتǌم المرتدة عǇ المذǋب             

  .الحاكم

            Üالترابط ǑƼ Ǐمحكم يتجل Ǒسيطرة ترابط بنائ Ǉمư Ǐساسية تتوالǕالوظائف ا Ǉƍ

خصية بيǇ مختلف العوالم التǑ تƽرǌưا طبيعة نشر         المكانǑ الدال علǏ كƛرة انتǀال الش     

Ü مƴ وجود بعƯ    ....)الǀيرواƿ ÜǇسطيلةÜ اǕربÜƩ توƨرÜ سوسةÜ    :  (الدعوة ومǇ أǋمǌا  

تاريƣ بداية الدعوةÜ تاريƣ تغييرǋاÜ تاريƣ الحروبÜ تاريƣ        (  الروابط الƨمنية ومǇ أمƛلتǌا     

  ). السلطاÜ Ǉ سبب تغيير الدعوةسبب الخروج عǇ(Ü وكذلǁ الروابط السببية ومنǌا )الوƼاة

  : المحدداƖ السردية

1-ƹلƊالم  :  

                                                           
   .Ü 35ص13المصدر نƽسÜǊ م) 1(
   .Ü283 ص 1المصدر نƽسÜǊ م) 2(
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Ü تشير للذاƘ الخارجية    )ǋذا(يظǌر داخليا مǇ خالل صيغة ƍشارية اƼتتاحية واحدة         

    Ǒالحك Ǉولة عƌالمس) Ǉخلدو Ǉاب  .(     ميةǋالو Ǌل ذاتưƽب ǐالمتوار)ǐكما تجعلنا   )الراو Ü

  .Ü والشخصية المركƨيةنستوعب أǋ Ǉناǁ مساƼة ƨمنية تƽصل بيǇ المƌلف
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  : الراوي–2

      Ǉمرسلة م ÜǇالمستويي ǑƼ ة بتعريف الشخصيةǀالمتعل Ƙكل المعلوما Əارǀبل الǀيست

               Ʃƽن Ǐيتبن Üاǌمانية والمكانية ومغاير لƨالسيرة ال Ƙمعطيا Ǉخارج ع Ƙطرف صو

  .المنظور المعرف ǑƼ تحليل النص السابƾ مǇ خالل

ƈ-ةƸالصي  :  

مال اǕسلوب ƹير المباشرÜ الذǐ نلمسǑƼ Ǌ الجمل الطويلة         يعرƯ الراوǐ نصǊ باستع   

         Ǌولƿ Ǌا ومنǌالسيرة بمختلف جوانب ƚحداƋتعلمنا ب Ǒالقرابة وسائر    :  "الت ǈليƋ Ʋواجتم

وعلǍ استباحة  .  الخوارجÛ وƈخذ لǈ البيعة عليƈ ǃǊبو عمار صاحبǈ علǍ قتاü الشيعة            

Û )1(".....روان صار اǓمر شورǌ   الƸنائǃ والسبيÛ وعلƈ ǍنƋ ǃǊن ƻưروا بالمǊدية والقي        

            Ǐتتوال ƚحداǕا ǁوعية تترưبمو ƨسلوب يتميƋد بيعة صاحب الحمار بǌلمش Ưنا عرǌƼ

كما حدǑƼ Ƙƛ بيئتǌا دوǇ أǐ تدخل مǇ الكاتبÜ وǋذا ما يƽسر استخدامǊ للجمل السردية                

  .الطويلة

ƒ-ƹائưالو:  

  :تتلوǑƼ Ǉ النص بيƛ Ǉالƚ وظائف  

بǌا الراوǐ لتǀديم مشاǋد وصƽية للسلوكاƘ التǑ تعكƩ طباع          يستعيǇ   :وưيƻة وصƻية -1

              Ǐلƍ ƾد تم التطرƿو Üالسيرة ƚسير أحدا ǑƼ رةƛƌواعل المƽية و معظم الƨالشخصية المرك

ưƍ ÜاƼة ƍلǏ تلǁ المǀاطƴ التǑ تصف المظǌر          )المصير(ذلư ǁمǇ الوظيƽة الƽرعية      

     Ǌولƿ ǁكد ذلƌللشخصية كما ي Ǒم   "  :  الخارج üرج ǈل ǌدǉƈمرماجنة  و üǉƈ حمارا  )*(ن 

ƒǊشƈ .قصيرة ضيقة الكمين ƹجبة صو Ƨوكان يلب Ûƒلق ǈو ب ǈ2(...."فكان يركب(.  

              Ǉبي Ǒالسيرة الت Ǉمت Ǉا كبيرا مƇƨلف جƌت Ǒالحروب الت ƚوصف أحدا ǁوكذل

وانتƋ ǍǊلǍ واد مجردة فعسكر بǊاÛ ووافتǈ الحشود ǉنالÛƿ ورعƒ          :  "أيدينا يǀول المƌلف  

                                                           
   .Ü28 ص 13المصدر نƽسÜǊ م) 1(
Ü      5 م معجǃ البلدانÛ :  انظر ياƿوƘ الحموǐ  .  بينǌا وبيǇ اǕربƩ مرحلة   )  ارة ƿبيلة مǇ البربر   لǌو(ƿرية بƼƎريǀية   )  *(

  .109ص
)2 (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü7ص Ü85.   
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 فƉنƭƻ كتامة الذين كانوا بǊا      )*(ǃƙ Û زحƋ ƹلǍ رقادة    ...وا ƋلǍ القيروان  الناƧ منǈ فƉجƻل  

  .)ƈ .....")1لƹةونزƈ üبو يزيد رقادة في مائ. ولحقوا بالمǊدية

                ƨبراƍ ǑƼ بة الساردƹر Ǌتحكم Üالنص ǑƼ ةƽالوظي ǉذǋ تنوع Ǉأ Ǐلƍ ونخلص

  .لمجتمƴ الƽاطمǑمميƨاƘ الذاƘ وتƛƋيرǋا ǑƼ البيئة بواسطة الدعوة التǑ أبرƨتǌا ǑƼ ا

تتǑƼ Ơư متǇ السيرة مǇ خالل تلǁ التوƛيǀاƘ المتعلǀة بربط أحداƚ           :   وưيƻة توƙيقية  -2

المǌدÜǐ الǀائمÜ  (النص خاصة الحروبÜ بذكر أسماƇ شخصياتǌا ومنǌا علǏ سبيل المƛال          

  ).ƨيرǐ بǇ مناد ملǁ صنǌاجةÜ محمد بǇ خƨر أمير مغراوة

تبطة بلǀبǌا أو بالرتبة التǑ تشغلǌا ǑƼ         ونالحظ أǋ Ǉذǉ اǕسماƿ Ƈد تƋتǑ مر          

ǐالمرو ǐالغير ƣة التاريǀيǀكيد حƋت ǑƼ يادةƨ اǌمجتمع.  

ويǌدف مǇ خاللǌا ƍلǏ تƛبيƘ نسبة أحداƚ السيرة خاصة الحروب           :   وưيƻة تƉصيلية  -3

التǑ يجعل منǌا مرحلة مǇ المواجǌاƘ الناجمة عǇ الصراع الدينǑ الذǐ عرƼتǊ اǕمة               

:          رة الƽاطمييÜǇ وذلǁ بتحديد ƨمانǌا ومكانǌا ومǇ أمƛلتǌا             المغربية خالل Ƽت   

  ).333ùǋحصار ƿسنطينة سنة (

                                                           
   .Ü 55 ص3معجم البلداÜǇ م: انظر ياƿوƘ الحموǐ.  بلدة كانƘ بƼƎريǀية بينǌا و بيǇ الǀيرواǇ أربعة أيام) *(
)1 (Ǉخلدو Ǉا: ابơملتاري Ü13 ص Ü29.   
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3-Ɩالشخصيا :  

ƈ- بنية الشخصية :  

يتحدد تشكلǌا ǑƼ النص بداية مǇ تلǁ الرتبة المتطورة التǑ حǀǀتǌا ǑƼ مجتمعǌا               

Ü )الƻƯولةÛ الحروƒ (ف  Ü نتيجة توƼر سيماƘ ذاتية تم تحديدǋا أƛناƇ تعري         )المعلÛǃ القائد (

               Üصورة المعلم Ǐر علƛنع Ǉأ Ǉيتواصل السرد دو Ǒعملية التحول الذات ƚوبمجرد حدو

             Ǐعل ǊتưرƼ ǐر الجديد للشخصية الذǌة التمظƇاưƎب ƾيتعل ǐتمام الراوǋا Ơيصب ƚبحي

 Ǒالنص كما يل Ƙمستويا ǑƼ المنتشرة Ǌبمختلف دالالت Üاǌمجتمع:  

لتحول الظاǋر ǑƼ النصÜ وتعود دعامتǌا اǕساسية ƍلǏ         أول صور ا  :   القائد الƙائر  -1

                   Ǒتƽوظي Ǉمư اǋا عوامل رأيناǋتبلور Ǐد ساعد علƿو ÜǑب الخارجǋخذ بالمذǕا

  .)الطƽولةÜ الرتبة(

2-    Ʊا             : القائد الشجاǌب ƴيتمت Ǒالت ÜرادةǗوة اƿ اǌتغذي Ǒا الشجاعة التǌتưرƼ داللة 

Û وزحƹ  ...رǇ للمǊديةÛ واجتمƋ Ʋليǈ البربر    واتصü حصا ":  صاحب الحمارÜ يǀول المƌلف   

 بưƽل  Ƌ.....  ")  1(ÛليƘǘƙ ǃǊ مراƖ فانǊزǃ في الƙالƙة ولǃ يقلÛƲ وكذلƿ في الرابعة            

  .عƨيمتǊ المتجددة والمصرة دوما علǏ تحǀيƾ االنتصار

3-   ƭالقائد المتناق  :          ǊƼطر Ǉم Ƙارتكب Ǒالت Üمنية ترتبط بمجموع الجرائمư داللة Ǒǋو

  Ǉل مƨد العư             Üǐرƽب الصǋالمذ Əم مبادǋأحد أ ƴم Ưƿيتنا Ǌمما جعل ÜƇال و النساƽطǕا 

ƴعل الشنيƽذا الǋ يحرم ǐالذ.  

مǇ أجل  .  )سالطيÜǇ رƌساƿ Ƈبائل  (وǋكذا يǀوم الراوǐ بتوظيف شخصياƘ متنوعة       

ƍبراƨ الشخصية الرئيسية التǑǋ Ǒ مركƨ السرد الذǐ ينطلƾ كاشƽا عǇ مختلف دالالتǌا              

ưروƽكرية خاصةالذاتية المƼ ناعةƿ Ǉم ƾر جديد ينطلǌتمظ ƾƼة و.  

ƒ- الدراسة العاملية:  

     ƣساسية التاريǕة اƽوم الوظيǀا  -تưنا أيǋ -       Ƙربط Ǒالت Ƙاƿبرصد مجموع العال  

Ǌيام دعوتƿ Ǉبداية م Ǌمع Ƙاعلƽالنص وت Ƙصاحب السيرة بمختلف شخصيا .  

                                                           
)1 ( . Ǉخلدو Ǉاب:ơم التاري Ü13ص Ü 30 
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بنية الخاصة بكل مرحلة مǇ     وƾƼ تجلياƘ ال  "  صاحب الحمار "  بحيƚ يمكǇ النظر ƍلǏ سيرة    

 Ǒالنحو التال Ǐعل Ǌمراحل حيات:  

و موưوع Ƽعلǋ Ǌو    "  أبو يƨيد "  Ǉƍ الƽاعل المركǋ ǐƨو   :  مرحلة التحصيü العلمي    _  1

Ǒالتال Ǒالمخطط العامل ǑƼ Ơưكما يت ǐرƽب الصǋتحصيل تعاليم المذ ǑƼ بةƹالر:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الصƽرǋ ǐو موưوع الرƹبة التǑ        يوƠư المخطط أعالǉ أǇ تحصيل تعاليم المذǋب         

           Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽو نǋ و Üاǌǀيǀتح Ǐلƍ Ƙالذا Ǐيد "  تسعƨأبو ي  "  Ǌذات Ǐلƍ

) Ǌليƍ المرسل(              Ǒاموا بدور عاملƿ Ǉالذي Ǉليƛرية بالممƛ خانة المساعد Ǉنالحظ أ ƚحي Ü

 Ƽارƹة لعدم   تلǀيǇ الذاƘ كاƼة تعاليم المذǋب الصƽرÜǐ بينما بǀيƘ خانة المعارưة         :  موحد  

  .ظǌور ذواư Ƙدية مما سǌل للشخصية المركƨية تحǀيƾ رƹبتǌا 

2  _   Ƨمرحلة التدري  :           Ǉƈرǀال Ʃتدري ǑƼ بةƹالر Ǒǋ اǋƨنجاƍ Ƙالذا Ǐتتول Ǒمة التǌالم Ǉƍ

 Ǒالنموذج العامل ǁذل Ǉب الخوارج كما يبيǋومذا:  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 أبو يƨيد  تحصيل تعاليم المذǋب الصƽرǐ أبو يƨيد 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 الǀاطنيǇ بتوƨر النكارية

 الشيƣ أبو عبيدة

 øأبو يƨيد 
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اƘ لتحǀيǌǀا ǑƼ Ǒǋ الوƘƿ        يكشف النموذج السابƾ أǇ موưوع الرƹبة التǑ تسعǏ الذ         

    Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽيد "  نƨناتة       "  أبو يƨ Ǉصبيا Ǐلƍ المرسل) Ǌليƍ المرسل( 

كما أǇ شروع المدرǑƼ Ʃ ممارسة وظيƽتǊ حيƚ يجد ǑƼ أǋل الǀيطوǇ عامل مساعد يǀوم               

            ǀعال معيƼور أǌة لعدم ظƹارƼ ةưخانة المعار Ƙيǀبينما ب ÜƩللمدر Ǒجر المالǕا Ǉماưة ب

  .مما شجƴ الذاƘ علǏ االستمرار ǑƼ ممارسة رƹبتǌا أمام ƛباƘ العوامل السابǀة 

Ǉƍ موưوع الرƹبة ǋ ǑƼذǉ المرحلة ǋو النداƇ بتكƽير أǋل          :  مرحلة الدعوة الشخصية    _  3

 Ǒالمخطط العامل ǑƼ ǁل ذلƛكما يتم Ǉالسلطا Ǉالملة و الخروج ع:  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

صبياƨ ǇناتǊ بǀيطوǇ  تدريƩ الǀرǇƈ ومذاǋب الخوارج  أبو يƨيد 

 ƿسطيلة  

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ǉم Ǉيطوǀل الǋأ

 Ǌناتƨ)سطيلةƿ( 

 øأبو يƨيد 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

النداƇ بتكƽير أǋل الملة صاحب الحمار 

  Ǉالسلطا Ǉوالخروج ع
صاحب الحمار  

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

بعƯ شعوب ƿبيلة 

 بنǑ يƽرǇ البربرية 

الوالة بǀسطيلية صاحب الحمار 
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وب بنǑ يƽرǇ الذواƘ المساندة للدعوة       نǌƽم مǇ الترسيمةÜ أǇ الذاƘ تجد ǑƼ بعƯ شع         

لكǇ ظǌور الذواƘ المعيǀة التǑ سعƘ لǀتل صاحب الحمار          .  التǑ تسعǏ الذاƘ لتحǀيǌǀا   

ǑالشƇǊحيات Ǐا علƼخو Ɲالح Ǐلƍ للخروج ǊعƼد ǐالذ .  

   :مرحلة الدعوة للناصر من بني ƈمية _ 4

*-      ǃان القائƯد السلǊا      :   في عƿƍ ǑƼ Ƙب الذاƹالمرحلة تر ǉذǋ ǑƼ   ريةƽمة السياسة الص

 Ǒالنموذج العامل ǑƼ ǁذل Ơưكما يت ƩندلǕوالدعوة لصاحب ا:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

ƿƍامة السياسة الصƽرية والدعوة  أبو يƨيد 

Ǖلصاحب ا   Ʃندل 
 

 أبو يƨيد 

 -المعيƾ الذاƘ   +المساعد

 ƩندلǕصاحب ا  

 Ǉرƽي Ǒبيلة بنƿ شعوب ƴجمي  
 ǏعمǕأبو عمار ا)Ǌǀصدي(   
  أبناưƼ ǉƌلÜ يƨيد

  بنǑ كمالǇ مƿ Ǉبيلة ǋوارة 
  محمد بǇ خƨار أمير  مغراوة 

 بنƨ Ǒنداǁ مǇ مغراوة 

السلطاǇ الƽاطمǑ الǀائم أبو يƨيد 

  ǎالم(بشر ǇمǑوال(  
  ميسور ƿائد العساكر 
 ǑندلسǕا Ǉحمدو Ǉاب  

  صاحب مسيلة 
  ƿبيلتǑ كتامة وƨواوة 
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يتƠư مǇ النموذج أǇ خانة المساعدة تƨخر بالممƛليǇ الذيǇ يسǌموǑƼ Ǉ الǀيام بدور                

مساندة الذاƿƍ ǑƼ Ƙامة دعوتǌا مما يدل علƿ Ǐوة الذاǑƼ Ƙ صراعǌا مƴ              :  عاملǑ موحد   

  ưأي ǐرƛال Üƾالمعي             ǎد أدƿ ا بشدة وǌاومة مساعيǀاموا بمƿ Ǉالذي Ǉليƛعدد المم ƚحي Ǉا م

                  Ǉم Ǉيد لم يتمكƨأبا ي ǇƎƼ ǁكل ذل Ǉم مƹبالر Ǉلك ÜساويةƋم ǁنشوب عدة معار Ǐلƍ ǁذل

Ǌبتƹر ƾيǀتح.               

 تستمر الذاǑƼ Ƙ التمسǁ برƹبتǌا ƿƍ ǑƼامة         :في عǊد السلƯان Ƌسماعيü المنصور     *  

  : و الدعوة لصاحب اǕندلƩ كما يتمƛل ذلǑƼ ǁ المخطط العاملǑ السياسة الصƽرية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أول ما يمكǇ مالحظتǊ مǇ المخطط السابƾ أǇ خانة المعارưة ǋ ǑƼذǉ المرحلة              

تƨخر بعدد الممƛليǇ و يعود ذلƍ ǁلǏ أǇ بعƯ الذواƘ التƿ ǑامƘ بدور المساندة خالل                 

Ǐ المعارưة و اتحدƘ مƴ ممƛليǌا للǀيام بدور عاملǑ          مرحلة الحكم السابǀة ƿد تحولƍ Ƙل     

  Ǒرئيس  :            Ǉلك ÜƘدعوة الذا Ǐعل Ƈاưǀلل ǁالمعار ǑƼ Ǒاطمƽال Ǉالسلطا ƴم ǁو االشتراǋ

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

ƿƍامة السياسة  الصƽرية  أبو يƨيد 

 ƩندلǕوالدعوة لصاحب ا
 

 أبو يƨيد 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

  الناصر 

  أبناưƼ ǉƌلÜ أيوب 
 ǏعمǕأبو عمار ا  

 يلة بنǑ يƽرƿ Ǉب

  السلطاǇ المنصور  أبو يƨيد 

Üواوةƨ Üبيلة كتامةƿ  

  مكناسةÜ عجيسةÜ مكالتة 

  ǁنداƨ Ǒبن ÜǇكمال Ǒبن  

ƨيرǐ بǇ مناد ملǁ صنǌاجة 
 Ǌومƿو  

محمد بǇ خƨر وƿومǊ مغراوة 
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                ǑƼ Ǌوعƿاية وƹ Ǐلƍ ا بشراسةǌǌظل يواج ƚحي Ǌيمتƨع Ǉالحد م Ǉم Ǉالوحدة لم تتمك ǉذǋ

  .اǕسر

الدعوة :  Ǉ منظور أحادǋ ǐو   وبناƇ عليǊ نخلص ƍال أǇ شخصياǋ Ƙذǉ السيرة ترǎ م           

الصƽرية التǑ يسعǏ الƽاعل الرئيƍ Ʃلƿƍ Ǐامتǌا بالǀوة ليتمكǇ الǀارƏ مƍ Ǉدراǁ الداللة               

التاريخية اǗيديولوجية التǑ يسعǏ الراوǐ لتوưيحǌا كما يتمƛل ǑƼ الترسيمة العاملية             

  :التالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

ƿƍامة الدولة الخارجيةالدعوة الصƽرية  
 

صاحب الحمار 

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ǉرƽي Ǒبيلة بنƿ اطمية صاحب الحمارƽالدولة ال
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  :  الضمير- 4

 بưمير الغائبǀƼ Üد جاƇ متنوعا      - أيưا –  Ǉƍ تǀديم مستوياƘ عالم السيرة يتم ǋنا      

ǋ( Üو(بيǇ المنƽصل الظاǋر الذǐ يرد مرة واحدة ǑƼ بداية مستوǎ السيرة الخاص               

ƨحفÜ رحلÜ  :  (والمستتر الذǐ نعƛر ǑƼ النص علǏ العديد مǇ اǕمƛلة التǑ تعينǊ ومنǌا            

 ƚبع Üتلƿ(          مباش Ǉترǀالسرد ي Ǉأ Ǒǀليشعر المتل Ǌالسارد يعتمد عليƼ كذاǋو Ü  رة باسم العلم .

       Ǌومن Ǒưعل الماƽمتصال بال ǑتƋيƼ Ǒانƛأما النوع ال  )  Ǌتلƿ ÜǊترك ÜǊمƨǋ(    Ǌد اعتمد عليƿو Ü

السارد أكƛر ǑƼ سرد اǕحداƚ التǑ جاƘƇ بعد عملية التحول الذاتÜǑ لتƋكيد ƨيادة حركتǌا              

  .وانتǀالǌا مǇ اجل ƿƍامة دولتǌا

        Ƽلنا بمعر Ơنية النحوية تسمǀالت ǉذǋ ǇƎƼ Ǌوعلي       Ǉمư ة كل ما يرتبط بالشخصية

                 Ǉكل مكا ǑƼ اǌتƇاưƎوم بǀي ƚحي Üيجاباƍ ا سلبا أوǌحيات Ǐرة علƛƌالم ƚحداǕدائرة ا

  .وƨماƍ Ǉلƹ Ǐاية نǌاية النص

5-ǃالعل ǃسǗا  :  

             Ǒب كما يلǀكنية واسم ول Ǐلƍ السيرة Ƙبداية مستويا ǑƼ سم العلمǀبو يزيد  ":  ينƈ

لسرد متجاǋال االسم الشخصÜǑ واللǀب مǀابل االحتƽاظ        ƛم يستمر ا   Û)1("....مخلد بن كيداد  

لنقü الشخƫ من صƻة الƻرد ƋلǍ صƻة المنجƋ ÛƒنǊا تعين شخصا لǈ امتداد               "بالكنية  

ƍحالة مǇ السارد علǏ أǋ Ǉناǁ مǇ سيخلف         Û  )2("....ينحصر دورǇ في اǕنجاƒ واǓبوة    

          Ǐعل ǉذا ما لمسناǋو Üاǌا و يواصل نشر دعوتǌاتƼالشخصية بعد و  Üالسيرة الخاص ǎمستو 

                    Ǉنالحظ أ ƚا حيǌاية أبنائǌسرد ن Ǐعل ǑتƋبل ي Üاǋعند ذكر مصير Ǌلم ينت ǐالذ

             Əارǀال Ǉǋمما يحيل ذ Üالنص ǑƼ ايةǌول النǌيد المجƨرورة بيưبال ƾاالستمرارية ال تتعل

Ƙعدة احتماال ƯتراƼال.  

كنية اللǀب  ومما يجب اǗشارة ƍليǊ أǇ عنواǇ المستوǎ الخاص يتưمǇ بجانب  ال            

  Ǒصاحب الحمار (  الشعب  (           Ǒالت Ǌصتƿ كما تخبرنا ƘاƇاưƽمختلف ال ǑƼ Ǌر بǌاشت ǐالذ

  .يذكرǋا السارد داخل تعريÜǊƽ دوǇ أǐ استعانة بǑƼ Ǌ عرƯ تƽاصيل السرد
                                                           

  .84المصدر نƽسÜǊ ص ) 1(
  Ü63 صالƸائƒ: عبد الƽتاƟ كيليطو ) 2(
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                 Üماǌد لعب دورا مƿ السير Ǉالنوعية م ǉذǋ ǑƼ عل الغيابƼ Ǉول أǀويمكننا ال

 ǋ-  ǑƼناǁ تغييب لالسم الشخصÜǑ وǋذا    )   والشعبǑ العائلƼ  )ǑباưǗاƼة ƍلǏ تغييب اللǀب   

 يعود ƍلƿ Ǐناعة المƌلف مǇ خلو ǋاتǊ الƛالƛية االسمية مǇ أية مميƨاƘ خاصة               -اعتǀادنا

تساعد ǑƼ تحǀيƾ طموƟ الشخصيةÜ وǋذا ما عكستǊ مجموع تعاريف الوظائف اǕساسية             

  .للنص
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  : بنية السيرة الذاتية-ج

لمǀارنة مƹ ƴيرǋا مǇ أشكال السيرÜ أنǌا تعنǇƍ          Ǐ ما يميƨ السيرة الذاتية با      

            Üǐاالعتبار ǉƨوم بوصف مركǀو ت ÜةƼمعرو ǉرƛƉم Ƙأصبح ǐالذ Üلف الكتابƌبشخصية م

والتǑ تǑƼ ƴǀ الجƇƨ اǕخير     .  و تǑƽư عليǊ أوصاƼا كƛيرة مƛلما وưحنا ذلǑƼ ǁ التمǌيد         

 Ǒالجدول التال Ǌكما يبين Üعشرا ƴالمجلد الراب Ǉم:  

1- ƫالن ƹوص: 

 رقǃ المجلد 14لمجلد ا

 الموضوعاƖ  جƇƨ تابǕ ƴخبار الدولة المرينية تصدير كتاب السيرة بداية نص السيرة

 الصƻحة  ص789 ص          723 ص794         790 ص1224ص   795

 المجموƱ  صƽحة89  صƽحا4Ƙ  صƽحة357

 üعدد الص: )1(                الجدو ƚحي Ǉنص السيرة الذاتية مƘحاƽ  

ونالحظ مǇ خالل الجدول أǇ الساردÜ أولǏ حياة المƌلف اǋتماما كبيرا تعكسǊ عدد             

             Ǐلƍ ر عندما يحيلناƛأك ǁذل Ơưويت Üالشخصية ǉذǋ Ǉع ƚا للحديǌخصص Ǒالت Ƙحاƽالص

عالم السيرة الحكائǑ الǀائم علǏ حشد عدد ưخم مǇ اǕحداƚ المتتابعةǑƼ Ü مجموع                

  .وظائف التǑ ستكوǇ مدار بحƛناưƼاƇاƘ النص و تندمǑƼ Ɲ عدد ال

2- ƫالن ƹائưو:  

ƈ-ة المركزيةƻيưالو :  

             ǑƼ ǁا تشترǌالنص أن Ƙحاƽلمجموع ص ÜنيةƋة المتƇراǀخالل عملية ال Ǉم Ɲنستنت

كونǌا تحتوǐ علǏ تعاريف جƨئية تǀوم بưƎاƇة وظيƽة مركƨية ذاƘ طبيعة نوعية واحدة              

 Ǒǋ :لفƌالتعريف بشخصية الم.  

ƒ-ساسيةǓا ƹائưالو :  

  :يتشكل نص السيرة الذاتية ǑƼ مجموعǊ مǇ الوظائف اǕساسية التالية

1-  Ɩوف         :  الذاƿللو Üالعام والخاص Ǒطار الساللǗبا ǊƼوتعر Əارǀخبار الƎوم بǀت

  .علǏ الخصائص الوراƛية المƛƌرة ǑƼ تشكيل الذاƘ الƽاعلة
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تǀوم ببلورة المƽاǋيم اǕساسية حول الشخصيةÜ بالكشف علǏ           :  النشƉة -2

 .الجوانب التǑ أدƍ ƘلǏ تكويǇ الذاƘ المتƽردةمختلف 

3- üالترح  :      Ǐللكلمة عل ǐيحيل المدلول اللغو"  üرتحاǗو ا üو الرحلة: الترحǉو 

Ƽ Üالرحلة بداللتǌا اللغوية العامة ǑƼ       )1(".....والرحلة والرحلة اسǃ لǘرتحاü للمسير     

     Ǐللم     "الحركة"  المعاجم العربية تحيل عل Ǌر الرحلة الموجǋجو Ǒǋو Ü  ÜǑدلول االصطالح

علǍ السƻر Ǘ تخلو      وƈن الƻوائد الباعƙة  ......نوƱ حركة ومخالƯة  "  Ƽالسƽر و الرحلة ǋما     

 .)2 (" ......المحرƿ من ƯلÛƒ وƈن اǕنسان Ǘ يسافر ǗƋ في ƷرÛƭ والƸرǉ ƭو

Ƽالرحلة ƍذǇ حركة انتǀالية ǑƼ الƨماǇ و المكاÜ Ǉ ال تǀوم ƍال ƍذا توƼرƘ لǌا أسباب                

يǀوم بتعريف أسبابǌا ƛم    :صةÜ وƿد اعتمد المƌلف عليǌا ǑƼ النص كوظيƽة أساسية        ذاتية خا 

                 Üاǌحيات Ǉا مƇƨج Ƙأصبح Ǒا التǌرحالت ǑƼ Ƙتجارب الذا Ǉرصد ما جد م Ǐلƍ لǀينت

              Üةǀرعية المتنامية للوظائف السابƽالتعاريف ال Ưمسار بع ƴيتاب Ǉأ Əارǀلل Ǐيتسن Ǐحت

  .Ƈة الوظيƽة المركƨية ǑƼ الذǇǋوكذلǁ خلƾ تعاريف جديدة تǀوم بưƎا

4-ơالتاري  :        Ƙتراƽطار العام لمختلف الǘو تعريف لǋ) Ǉالمكا ÜǇماƨا   )  الǌيƼ وجد Ǒالت

صاحب التعريفƼ Üالمƌلف يعǀد مƴ الǀارƏ ميƛاƿا للصدƾ و التوƛيÜƾ بحيƚ تكوǇ اǗحالة             

ا تروǎ مǇ   مدǀƿة ƍلǏ اǕحداƚ التاريخيةÜ وƍلǏ اƼǕعال و ƍلǏ مجرǎ الحياة كلǌاÜ كم             

  .خالل السيرة الذاتية

 .نǌاية التعريف بتحديد المصير الذƈ ǐلƍ ƘليǊ الشخصية: النǊاية -4

Ǒللسيرة الذاتية بالشكل التال ǎيل البنية الكبرƛتم Ǉيمك ƾومما سب:  

                                                           
)1( ǐبيدƨمالتاج: ال Ü 7ص Ü341ǐبادƈ ƨيروƽال ǁوكذل Ü :Ƨمالقامو Ü3ص Ü383.   
)2(   Ǒالƨالدين  :  أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋ م Ü2        يƼاǀƛطبعة لجنة نشر ال Ǉطبعة مصورة ع Ü     Ǉلبنا ÜƘبيرو Üكرƽدار ال Üة

   .1096مÜ ص Ü1975 1مصرÜ طبعة مصورة عǇ طبعة لجنة نشر الǀƛاƼية اǗسالميةÜ  ط
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  التعريƹ          الوưيƻة المركزية

  

  الذاƖ/ 1        الوưائƹ اǓساسية

  النشƉة/ 2

3 /üالترح  

  تاريơال/ 4            

  النǊاية/ 5

  - البنية الكبرǌ للسيرة الذاتية -

  :  الوưائƹ الƻرعية-ج

Ǒتتحدد بحسب تصورنا كما يل:  

1-  Ɩالذا ƹتعري :Ǒǋ رعيةƼ وظائف ƚالƛ خالل Ǉا مǌƽيتم تعري :  

ƈ-ƒالنس  : Ǉالموط ǑƼ والعامة Üصول الخاصةǕا Ǐعل Ǌخالل Ǉف مǀتعريف ن  

 )ǐطرارưاال Üǐاالختيار.(  

ƒ- ر             : العائلةǌأش Ǉللشخصية بداية م Ǒرسم الوجود االجتماع Ǌتعريف يتم بواسطت 

  .Ƽواعل اǕصل العام و الخاص

  :يتم تعريǌƽا مǇ خالل التعاريف الجƨئية التالية: تعريƹ النشƉة  -2

ƈ- ولةƻƯرة          :   الƛƌم الظروف المǋاسترجاع أ Ǌخالل Ǉملخص يتم م ǑرعƼ تعريف

  .ǑƼ بناƇ الشخصية المتƽردة

ƒ- ǃت:   التعلي           ƴالمرحلة كمرج ǉذǋ Ǉصلة عƽنظرة م Ƈعطاƍ Ǌعريف يتم بواسطت

للسيرورة الذاتية و تشكيل اǕنا المتعلمة وǋو مǌƽوم متنامǑƼ Ǒ تتابƴ للوظيƽة اǕساسية               

  .الǀادمة

تعريف يتم بواسطتǊ التعرف عǇ استراتيجية تحƾǀ الشǌرة للشخصية         :   العǘقاƖ -ج

  .المركƨيةÜ وǑǋ وظيƽة متنامية أيưا
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     3-üالترح ƹما:  تعريǋ Ǉئييƨج Ǉيƽخالل تعري Ǉم Ǌƽيتم تعري :  

ƈ-  الرتبة  :             ǑƼ ǐƨاعل المركƽال Ƙساعد Ǒالعوامل الت Ǐا علǌخالل Ǉف مǀن

التوصل ƍليǌاǑƼ Ü مختلف الدول التǑ انتǀل ƍليǌاÜ و تتجلǑƼ Ǐ مجموع المناصب المتنوعة              

  .التǑ حƘǀǀ لǊ الشǌرة االجتماعية

ƒ- ا  :   المحن ǁتل Ǒǋ         ƚحداǕا ƴاعلة مƽال Ƙا الذاǌعاشت Ǒلظروف الصعبة الت

والوƿائƴ التǑ واجǌتǌا ǑƼ مسيرتǌاÜ باستخدام أسلوب مباشر بǀصد ƿƍناع المتلǑǀ بالمǌمة             

Ǌǀعات Ǐاة علǀالمل.  

  4-ơالتاري ƹرعية واحدة: تعريƼ ةƽخالل وظي Ǉم Ǌƽيتم تعري.  

ƈ-Ʊالصرا  :       ƴائƿمعظم الو Ǉنظرة ع ƇعطاƎوم بǀتعريف ي    Ƙشارك Ǒالتاريخية الت 

  .Ƽيǌا الشخصيةÜ أو كانƘ شاǋد عياǇ عليǌاÜ منذ بداية الوظيƽة المركƨية ƍلƹ Ǐاية توǌƽƿا

  .يتم التعرف عليǌا مǇ خالل وظيƽة Ƽرعية واحدة: تعريƹ النǊاية-5   

  .كشف الحالة التƈ Ǒلƍ Ƙليǌا الشخصية ǑƼ نǌاية النص: المصير  - أ

  :ائف اǕساسية باǕشكال التاليةويمكǇ تمƛيل البنية الصغرǎ للوظ
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  وظيùùƽة أساسية: النشƋùùùة

  
  لتعريفا

  
   العالƿاƘ- التعليم     ج- الطƽولة     ب-أ

  

 بنية الوظيƽة اǕساسية النشƋة) 2(

 Ɩساسيــة: الــذاƈ ــةƻيưو  

  
                التعريف

  
   العائلة- النسب              ب-   أ

  

 يƽة اǕساسية الذاƘبنية الوظ) 1(

 ơساسيــة: الــتاريƈ ــةƻيưو  

  
           التعريف              

  
   الصراع-                 أ

)4 (ơساسية التاريǓة اƻيưبنية الو 

 üساسيــة: الــترحƈ ــةƻيưو  

  
                التعريف

  
   المحǇ- الرتبة              ب-   أ

)3 (Ǔة اƻيưبنية الوüساسية الترح 

  وظيùùƽة أساسيùùة: النùùǌايùùة

  
  التعريف

  
   المصير-  أ           

  
 بنية الوظيƽة اǕساسية النǌاية) 5(
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أنظر التحليل السابƾ   (  ويجدر التنبيƍ ǊلǏ أǇ أǋم ميƨة تتميƨ بǌا ǋذǉ الوظائف             

تǑ نصل مǇ خالل    ǑǋÜ العالƿاƘ التǑ ترتبط Ƽيما بينǌاÜ و ال        )التراجمÜ السيرة الغيرية  

              Ǉالنوعية م ǉذǋ أدبية Ǉتكشف ع Ƙالمحددا Ǉاستخالص جملة م Ǐلƍ اǌǀمنط Ǐوف علƿالو

  .السير

Ǒخالل تحليلنا لنص السيرة كما يل Ǉم ǉدمناƿ كل ما Ơưو يت:  

ƈ- ƫالن ƹائưو:   

 :الوưيƻة المركزية-1

     Ǉا أǀد رأينا سابǀل– Ǉخلدو Ǉاب-        Ƽ ǉبابا أورد Ǌحيات Ǉع ƚد خصص للحديƿ   خرƈ Ǒ

   ǉوسما Ǌربا وشرقا        "كتابƷ ǈورحلت Ûƒالكتا ƹلƊبابن خلدون م ƹو  )1(".....التعريǌƼ Ü

يدرǁ بǇƋ اǗشكالية اǕساسية التǑ سيطرحǌا أǐ متلƾ بعد اطالعǊ علƼ Ǐحوǎ الكتاب               

                Üنص السيرة Ǉاة مǀخصائص مست Ǐعل Ƈبنا Ǌنǋذ ǑƼ Ơưيت ǐالذ Üالتعريف ǑƼ كامنة

    ǉذǌل ǉسر اختيارƽذا ما يǋلنا       و Ǉكما يتبي Ǌبداية لعنوان Ǉة     - الكلمة لتكوƇراƿ Ǉايتنا مǌبعد ن 

 أنǊ ليƩ بيǇ كلماƘ عنوانǊ ما يدل علǏ محتوǎ الرسالة التǑ يريد الراوǐ                 -السيرة

  ".الوظيƽة المركƨية للنص" ƼكانƘ أحƾ باالختيار لتكوǇ " التعريف"ƍيصالǌا ƹير كلمة 

لنص أƿواال تحدد اǕماكǇ التǑ اشتغل      ويجدر  التنبيƍ ǊلǏ أǇ السارد يưمǑƼ Ǉ ا         

     Ǒكما يل Ǒǋليف وƋا بالتǌيƼ  :         سالمة Ǒلعة بنǀب Ǌامتƿƍ Ƈناƛأ Ǌولƿ"   ربعةƈ اǊب ƖقمƉف

Ûǃعواƈ.....Ûƒذا الكتاǉ ƹليƉفي ت Ɩوشرع Û..ǈالمقدمة من Ɩكملƈو Û...." )2(.  

       Ʃتون Ǐلƍ Ǌا بعد عودتưأي Ǌولƿوزناتة    "  و Ûخبار البربرƈ ǈمن ƖكملƉف  .  Ɩمن وكتب

  .)ƈ.....")3خبار الدولتين و ما قبü اǕسǃǘ ما وصƋ üلي منǊا

                                                           
)1 (Ǉخلدو Ǉا: ابơملتاري Ü14ص Ü795.   
   .1039المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(
   .1044 -1043المصدر نƽسÜǊ ص ) 3(
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         Ƈاưǀوالية ال Ǉم Ǌلƨبمصر بعد ع ǉتواجد Ƈناƛأ Ǌولƿ ǁ1(وكذل"  (   Ɩفيما كن Ɩورتع

     Ûǈمن مراعي نعمت üراتعا قب ǈفي.....         üعماƋ وƈ ƒة كتاƅو قراƈ Ûǃعل Ƨتدري Ǎا علƻعاكÛ

ƹليƉو تƈ في تدوين ǃ1(".....قل(.  

 كنƘ   بما üورجعƈ Ɩنا لǘشتƸا  )  "2(لǀاǋرة أيưا بعد عƨلǊ مǇ الưǀاƇ     وƿولǑƼ Ǌ ا  

ǈƻليƉو ت ǃالعل Ƨمن تدري ǈب ǘƸ2("......مشت(.  

ǋذǉ اƿǕوال كلǌا تƌكد أǇ النص الذǐ بيǇ أيدينا كتب أƛناƿƍ Ƈامة صاحبǌا بمصر               

Ǒ جمعǌا   بعد ưƍاƼة كل ما يتعلƾ بƋخبار الدولتيǇ وما ƿبل اǗسالم الت           - ǑƼ اعتǀادنا  -ǌƼو

مǇ الكتب التǑ اطلƴ عليǌا بǌذا الǀطرƍ ÜلǏ ما كاƿ Ǉد سجلǊ مƿ Ǉبل ǑƼ المغربÜ ومƛ Ǉم                  

تستدعǑ الưرورة التعريف بشخصيتǊ منطلǀا مǇ داللة الصورة المركƨية العامة              

Ü التǑ يحƽظǌا Ƽعل التƋليفÜ حيƚ يǀوم مباشرة بعد بداية Ƽعل الحكǑ باستنǌاƯ             )المƌلف(

تعادة الماÜǑư وتحǀيƾ الوجود الشخصǑ وبناƇ الصورة الخاصة          ذاكرتǊ طمعا ǑƼ اس   

Ü التǑ يعمل الƨمǇ علƹ(      ǏرباÜ شرƿا (بمختلف دالالتǌا ǑƼ مجموع انتǀاالتǊ المكانية        

تغييبǌا حتǏ يتمكǇ الǀارƏ مǇ التعرف عليǌا بمجرد االطالع علǏ نص السيرةÜ وǋو               

          ƨة المركƽتحدد الوظي Ǒسر ربط الكلمة التƽلف      تماما ما يƌالم Ǒبكلمت Ǉالعنوا ǑƼ ية

  .والرحلة

  :الوưائƹ اǓساسية والƻرعية-2

     ǑƼ السيرة الذاتية ƴǀو       )   ص 357(تǋ اǋدمة ال تحمل عنوانا ومحتواǀا مǋتتصدر

    ƚالƛيا -ملخص العنصر الǀريƼƎب Ǌƽسل-          Ǉستة وعشري Ǐلƍ سماǀالنص م Ưم يتم عرƛ 

اول أǇ يƽرعƍ Ǌلƛ Ǐالƛة جوانب      عنصراÜ تتưمǇ الجانب ƹير الخاƴư للتǀسيمÜ والذǐ ح       

 ابتداƇ بنسبǊ وانتǌاƇ    -ابǇ خلدوǇ -موƨعة علǋ Ǐذǉ العناصر حسب اƹǕراƯ التǑ تناولǌا       

 Ƈاưǀ3( بوالية ال Ü4 Ü5  ( Ǒبمصر كما يل:  

                                                           
)1( Ǒالƨالدين:أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋ م Ü2 ص Ü1096.   
  .1081ر نƽسÜ Ǌ ص المصد)2(
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1-Ǌنسب  

2-ƩندلǕبا Ǌƽسل  

  سلǊƽ بƼƎريǀيا-3

4-Ǌو حال Ǌو مشيخت ǊتƋنش . 

5-ǋم الرحلة بعدƛ ÜƩالمغرب والية العالمة بتون Ǐلƍ ا 

6-Ǉعنا Ǒأب Ǉالسلطا Ǉالنكبة م ƚحدو . 

7-ƇنشاǗالسر و ا ǑƼ سالم Ǒأب Ǉالسلطا Ǉالكتابة ع . 

8-ƩندلǕا Ǐلƍ الرحلة . 

 . الرحلة مǇ اǕندلƍ ƩلǏ بجاية ووالية الحجابة بǌا علǏ االستبداد-9

10-Ǉحمو صاحب تلمسا Ǒمشايعة أب . 

       11 -ƨيƨعبد الع Ǉعبد الواد مشايعة السلطا Ǒبن Ǐصاحب المغرب عل  

  ưƼل الوƨير ابǇ الخطيب-12      

13-ǏصƿǕالمغرب ا Ǐلƍ العودة  

14-             Üالعرب ƇحياƋب ƾواللحا Ǉم تلمساƛ ƩندلǕا Ǐلƍ انيةƛ ةƨجاǗا   

 .     والمǀامة عند أوالد عريف

 . الƽيئة ƍلǏ السلطاǇ أبǑ العباƩ بتونƩ و المǀام بǌا-15

 .لرحلة ƍلǏ المشرƾ ووالية الưǀاƇ بمصر ا-16

17-Ɲالح Ƈاưǀر لƽالس . 

18-ƾو الخوان Ʃوالية الدرو . 

 . والية خانǀاǉ بيبرÜƩ و العƨل منǌا-19

20-ǐتنة الناصرƼ . 

 . السعاية ǑƼ المǌاداة و اǗتحاف بيǇ ملوǁ المغرب و الملǁ الظاǋر-21

 . والية الưǀاƇ الƛانية بمصر-22
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23- Ǉر السلطاƽس ǉبالد Ǉعة الططر عƼالشام لمدا Ǐلƍ. 

 . لǀاƇ اǕمير تمر سلطاǇ المغل و الططر-24

 . الرجوع عǋ Ǉذا اǕمير تمر ƍلǏ مصر-25

 . والية الưǀاƇ الƛالƛة و الرابعة و الخامسة بمصر-26

 ǋ Ǉƍذǉ العناصر تتƋطر ƨمنيا كما وردǑƼ Ƙ النص بيƼ ǇتƠ اǕندلƩ و انتǀال                

 ùǋ  906سنة)  5(نǌاية النص بعƨل صاحبǌا مǇ والية الưǀاƇ         اǕصل ƍليǌاƍ Üلƹ Ǐاية     

ǑǌƼ تمتد علǏ وتيرة التالحƾ و التعاƿبǑƽƼ Ü كل مرحلة يحƾ صوǌƹا و التعبير عنǌا                 

ويتحƾǀ تدƿيƨ ƾمǇ النص كƽكرة تسمƠ باختƨال ǋذǉ العناصرƍ ÜلǏ خمƩ وظائف أساسية             

  .تشكل ǑƼ مجموعǌا المعنǏ العام للوظيƽة المركƨية

ƈ-ال Ɩذا:  

    1-ƒالنس:  

              ǉذǋ اǌيƼ رưتح Ǒة التǀبخالف نصوص السير الساب Üنص السيرة الذاتية Ơتƽين

: الوظيƽة الƽرعية علǏ مǀدمة ǑƼ سطريǇ تحدد أصل البيƘ الذǐ ينتمƍ ǑليǊ المƌلف ƿائال             

 عند الجƅǘ و Ʒلƒ ملƿ الجǘلقة ابن           -وƈصǉ üذا البيƖ من ƋشبيليةÛ انتقü سلƻنا       "

  .)1(....."لǍ تونƧ في  ƈواسƯ المائة السابعة  ƈ-ƋذفونƩ عليǊا

            Ǉمنذ البداية بالموط Əارǀعالم الƍ وǋ ƨالموج Ǒاللǌاالست ƴطǀذا المǋ Ǉم Ưوالغر

Ü المسƌول عǇ والدتǊ و اƼǗصاƟ عǇ السبب          )اǕبÜ الجد (  اǕصلǑ للƽرع الخاص    

Ǌوحƨالمباشر لن.  

Ü بداية ببياǇ   )نسبƛ  Ǌ)Ǌم ينتǀل مباشرة ƍلǏ التƽصيل ǑƼ تعريف أول عناصر نص          

                  Ǐلƍ Ǒǌو ينتǌƼ Ǌنǋة بذǀعال Ƙالƨ ما Ǒالعشرة الت ǉأجداد Ƈبذكر أسما Üالعام Ǌنسب بيت

"Ǉل                "  خلدوǋأ Ǌǀب اشتǀو لǋ مƨح Ǉاب ǎيما يرƼ Ǌواسم ÜƠتƽبعد ال ƩندلǕا Ǐلƍ الداخل

Ǌر بǌخالد واشت ǑصلǕاالسم ا Ǉم ƩندلǕا.  

                                                           
   .795المصدر نƽسÜǊ ص ) 1(
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ونسبنا حضرموƖ من عرƒ    :"  م ƿائال  عǇ عراƿة أصلǊ العا    -ابǇ خلدوǇ -ويكشف

  .)1(......."اليمنƋ ÛلǍ وائü بن حجرÛ من ƈقياü العرƒ معروƹ و لǈ صحبة

ƼساللتǊ تنحدر مǇ وائل بǇ حجر أشرف رƌساƇ اليمǇ الǀادميǇ علǏ الرسول                    

-ρ-      ǊادتƼوأكرم و ÜودƼكتب          . عام الو Ǉولة مǀوال منƿأ Ǉم Ɵبخطاب شار Ǉم يستعيƛ

 Ǉرخيƌالم Ưوالمغرببع ƾنساب المشرƋب Ǉتميǌالم ǇندلسييǕا.  

          Ʃسƌصة الشرف المƿ لتلخيص ÜوالƿǕا ǉذǌب Ǉكما يستعي"Ɩبل  "  بحضرموƿ Ǉم

وائل بǇ حجرÜ نتيجة تميǉƨ بتلǁ الخالل الحميدة التǑ نǀلǌا خلدوƍ ǇلǏ اǕندلƩ وتوارǌƛا               

تمƛل ǑƼ تنوع المكانة وبذلǁ تعدد أشراف البيƘ الجديد وتحƾǀ الحسب الم     .  أبناƼ ǉƌيما بينǌم  

ومنǃǊ الحكيǃ المشǊور   "بيǇ الرتبة العلمية    "  بنǑ خلدوǇ "المرموƿة التǑ احتلǌا أعالم      

ƧندلǓبن بكر بن خالد بن                   ...با Ŷعمر بن محمد بن بقي بن عبد ا ǃبو مسلƈ وǉو Û

   üمان بن خلدون الداخƙشبيلية منحصر       )2  (  ......"عƍ Ƈساƌر Ǉد كاǀƼ والرتبة السلطانية Ü Ǉي

"       Ûبي عبدةƈ بني Ɩبي Ɩة بيوƙǘƙ بني خلدون   ...في Ɩوبي Û.....    بني حجاج Ɩبي ǃƙ Û" 

Û وبنو المجد واǓصالة بالرسوƠ     ]والحسƈ ]ƒدركوا البيƖ والشرÜ"     ƹ وǋكذا   )3  (......

كان لكريƒ من عقبǈ وƈخيǈ خالدÛ الƙورة المعروفة         "ƍلǏ أÛ    Ǉ)4(".....في وƅǗ الدولة  

   Ŷعبد ا ǃياƈ شبيليةƌعواما           بƈ Ǉا من يدǊبي عبدة وملكƈ ابن Ǎار علƙ  المرواني .......  " 

)5(                 Ǒƿسة باƼمنا Ǐعل Ƈاưǀا الǌخالل Ǉاستطاع م Ǒالت Ǌوة عصبيتƿ Ǐذا يدل علǋو Ü

  .العصائب واالستبداد باǗمارة ƍلǏ أǇ تم ƿتلǊ مǇ طرف ابǇ حجاج

سكǊ بالشرف  ومƛ Ǉمة يƌرƢ ابǇ خلدوǇ لنǌاية ƿوة عصبية البيƘ مƴ استمرار تم            

   ƚابن حيان           "والحسب حي Ǉشبيلية كما ذكرƌبني خلدون ب Ɩبي üيز ǃل(*)    ǃوابن حز

                                                           
   .796المصدر نƽسÜ Ǌ ص ) 1(
  .798-797المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(
   .799المصدر نƽسÜǊ ص ) 3(
  .Ü238 ص 1المصدر نƽسÜǊ م) 4(
   .Ü798 ص 14المصدر نƽسÜǊ م ) 5(

(*)              Ǒرطبǀال Ǉحيا Ǉب Ǉحسي Ǉخلف ب Ǉب Ǉحيا Ǉو أبو مرواǋ  )377ùǋ-  469ùǋ(  ا Ƣرƌم Ü  بال جدال ƩندلǕ  . Ǌل
         Ǉخيليكا Ǉأنظر اب Üاǋيرƹو ƣالتاري ǑƼ Ǉأو المبي Ǉم  :  كتاب المتي ÜǇعياǕا ƘياƼص1وÜ220      ÜǊسƽن Ǉخلدو Ǉاب Ǉال عǀن Ü

  .799الǌامÜƫ ص 



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  111

Û وانمحƖ عنǃǊ اǕمارة بما ذƒǉ      - سائر ƈياǃ بني ƈمية Ƌلƈ Ǎزمان الƯوائƷ-       ƹيرǉما(**)

من بني خلدون ÛƅǗƊǉ و استعملǃǊ في       "  ǀƼ Üد استوƨر ابǇ عباد      )1(...."لǃǊ من الشوكة  

 ǈدولت ƒبن عباد       وحضر.  رتǗ Ɩكان ÛقةǗوقعة الز ǈوا مع  .    Ǎين علƻبن تاش ƹوليوس

               Ʋبتوا في الجولة مƙ ÛƅǗƊǉ ة كبيرة من بني خلدونƻائƯ ÛاǊد فيǊفاستش Ûلقةǘالج ƿمل

ƹالموق ƿ2(....."ابن عباد فاستلحموا في ذل(.  

وحادƛة الƛباƘ واالستشǌاد دليل دامƸ علǏ شجاعة وبسالة أصلÜǊ كما تعتبر ƍشارة             

Ǉحينما تكالب الصليبيو             م ÜǑندلسǕا ƴالمجتم ǑƼ حصل ǐبداية التحول الذ Ǐلƍ ǊƼطر Ǉ 

              Ǒالت ǁوة التماسƿ بالنصر نتيجة Ǐǌانت ǐالذ ǉرǋمظا Ǉرا مǌويصور مظ Üاǋغورƛ Ǐعل

  ).حكومةÜ وشعبا( امتاƨ بǌا أǋل ƍشبيلية 

            ǌل Ǉد كاǀƼ ƩندلǕا Ǐم علǌأيام تغلب Ǉبالموحدي Ǌƽة سلƿعال Ǉع ƚم يتحدƛ    م" üاتصا

بÛǃǊ وǉƈدǌ بعƈ ƭجدادنا من قبü اǓمǊاÛƖ ويعرƹ بابن المحتسƒ لǔمير ƈبي زكريا              

      ƫƻبي حƈ يحي بن عبد الواحد بن...          ǈولد كان ل ǃƈ اǉلقة اتخذǘجارية من سبي الج Û

Ü مما جعل بنǑ خلدوÛ.....")3(      Ǉ وƈخواǇ عمرو وƈبو بكر     ..منǊا ابنƈ ǈبو يحي زكريا     

    Ǐول علƨالن Ǉيختارو          ǎخرǕالمغربية ا ǁالممال Ǒƿبا Ǉصية دوƽالدولة الح) Üيانيةƨال

  .بعد نكبة ƍشبيلية) المرينية

  Ǉخلدو Ǉجرة             -ويعود ابǌالسبب المرير ل ƚأحدا ǑƼ صيل السردƽت Ǐلƍ ǁبعد كل ذل 

 عǇ مساندتǊ  "  ابن اǓحمر "بيتǊ المشار ƍليǑƼ Ǌ بداية النصÜ الناجم عǇ تخاذل               

"ǃǉة ....فنابذƯرناƷ üرنتيرة  ونزƻال Ɩوبقي Û(*)        فخشي Ûƿالمل üư ا ضاحية منǉمصارƈو

                                                           
Ü كاǇ وƨير المنصور محمد بǇ أبǑ عامرǋ  )384ùǋ(        Üو أبو محمد بǇ سعيد بǇ حƨم الظاǋرǐ مولدǉ بǀرطبة             (**)

Ü دار  Ü1 ج الƻصü في الملü واǉǓواƅ والنحü    :  لوم جمةÜ لǊ تƉليف كƛيرة منǌا المحلÜǏ انظر كتابǊ         وكاǇ متƽننا ǑƼ ع   
 Üد ط ÜǇلبنا Ƙة بيروƼص1983المعر Üديم الكتابǀت Ü1م.  

)1 (Ǉخلدو Ǉم: اب Üƣص 14التاري Ü801-802.  
   .802المصدر نƽسÜǊ ص) 2(
  .803المصدر نƽسÜǊ ص ) 3(

الجƨيرة مǇ المغرب ƍلǏ    )  شمال(  بةÜ و ƍشبيلية وطليطلةÜ وجياƈ ÜǇخذة مǇ جوف        Ǒǋ بسيطة ƿرط  :   الƽرنتيرة  (*)
   .804المشرÜƾ انظر ابǇ خلدوÜǇ المصدر نƽسÜǊ الǌامÜ ƫ ص



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  112

بنو خلدون سوƅ العاقبة مƲ الƯاƷيةÛ وارتحلوا من Ƌشبيلية ƋلǍ العدوة ونزلوا                 

   بƉبنائǈ وبناتƈ(**) ǈصǊر ƋليǃǊ العزفي"Ü علǏ صاحبǌا مǇ بنǑ حƽص أيǇ )1(...."سبتة

                                                           
   .804المصدر نƽسÜǊ ص ) 1(

(**)                      Ǐعل ǖالم ƾƽوات Üصƽح Ǒبن Ǉصاحب سبتة م Ǐورة علƛال ǑƼ Ǒنداحƨال Ǉداخل حجبو ǐالذ ǑƼƨاسم العǀو أبو الǋ
Ü   12ابǇ خلدوÜǇ المصدر نƽسÜǊ م    :   Üùǋ انظر  644بƽاƩ سنة   )  خليƽة الموحديǇ (يتÜǊ  وحول الدعوة للمرتǏư      وال

  Ü625 Ü 624ص 
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  .)1(....."فاختلƯ بǃǊ و كان لǈ معǃǊ صǊر مذكور

برنا عǇ انƽصال جدǉ اǕول عǇ بǀية أعưاƇ أصلǊ متجǌا ƍلǏ تونƩ عاصمة             ƛم يخ 

               ǑƼ ǉأعمال أجداد ƴرصد جمي ƴم Üة الذكرǀة السابƿتجديد أواصر العال ƴƼبدا ÜةƼالخال

     Ǉالحجابة    (  الدولة الجديدة المتدرجة بي Üتل      )  والية العمالǀخبر م Ǉميưل تƽيغ Ǉأ Ǉدو

ƈبي عمارة علǍ ملكǃǊ بتونÛƧ اعتقü جدنا ƈبا بكر          Ʒلƒ الدعيÛ ابن    "جدǉ الƛانǑ أيام    

ǈخنقا في محبس ǈقتل ǃƙ ÛüمواǓا Ǎعل Ǉوصادر Û2(......"محمدا(.  

               Ǌل رتبƨاعت ǐالذ ƚالƛال ǉسية جدƽن Ǐة علƛالحاد ǉذǌل Ɛر السيƛǕا Ǉع Ơصƽكما ي

يدǇ ولزǃ كسر بيتÛǈ وƈبقǍ السلƯان ƈبو يحي عليǈ نعمتǈ في كƙير مما كان ب              "  السياسية  

       Ʋمرارا فامتن ǈحجابت ǍلƋ Ǉودعا Ûوالجراية ƱاƯقǕ3(......."من ا(     ǉرƛأ Ƈاƽتƿا Ǌم ابنƨوأل Ü

Ǌولǀريقة             "  :بƯ ǍلƋ Ûوالخدمة ƹريقة السيƯ عن Ûبو بكرƈ و والدي محمدǉو Ûǈابن Ʊونز

 Ưوالربا ǃا            )4(......"العلǋباعتبار ÜƩرار بتونǀاالست ǑƼ ǁالمطاف بعد ذل Ǌب Ǐǌوانت Ü

  .ئةÜ وبǌا مǇ الوسائل و الظروف ما يمكنǊ مǇ مواصلة رسالتǊمنطǀة ǋاد

وǋكذا ǇƎƼ الكاتب مǇ خالل ǋذǉ الوظيƽة الƽرعية الǀائمة علǏ حكاية نسبǊ يجد                

         Ƙاƨالممي Ǉالمرصودة بالكشف ع ǏولǕا Ǌايتƹ ƾيǀلتح Ǌالمستمرة (  وسيلت Üائلةƨال  ( Ǒالت

و ƿد سعƍ ǏلǏ    .   بغرƯ اǗشادة بǌا   امتاƨ بǌا سلǑƼ Ǌƽ مختلف الưƽاƇاƘ التǑ عاƼ ƫيǌا        

ƨيادة ƍ ǑƼيǌام   )  شرفÜ حسب (  توƛيƾ بعƯ مروياتǊ رابطا ƍياǋا بمصادر تاريخية          

 كاƿ Ǉد راودƿ ǉبل     - ربما -ليتمكǇ مƍ ǇلغاƇ أǐ شǁ    المتلÜǑǀ أنǊ يروǐ تاريخا موƛوƿا      

    Ǉأ ǉادƽم Üة نص السيرةƇراƿ-  Ǉخلدو Ǉشرف       - اب ƩسيƋت Ǉول عƌول المسǕاعل اƽو الǋ  

              Ƙالذا Ǐعل Ǒƽưتعتبر سندا ي Ǒالت Ƙاخر بالذواƨال Ǌيد التعريف اتساع مجالƽي ǐالذ ÜǊبيت

  .المركƨية الشرعية التاريخية

                                                           
   .805-804المصدر نƽسÜǊ ص ) 1(
   .806المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(
  .807المصدر نƽسÜǊ ص )3(
  .808المصدر نƽسÜǊ ص ) 4(
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  :  العائلة-2

لǀد دأب كتاب السيرة الذاتية ترجمة سنيǇ العمر اǕولÜǏ بنǀل صورة عǇ اǕسرة              

ة أو بداية مǇ السنواƘ     التǑ نشƋوا ǑƼ كنǌƽا وترعرعوا بيǇ أحưانǌاÜ انطالƿا مǇ الوالد          

 أنƿ Ǌام بسرد وƿائƴ تحدد حǀيǀة الوجود           - ابǇ خلدوǇ  -اǕولÜǏ لكǇ الطريǀة عند    

  .االجتماعǑ للوسط العائلǑƼ Ǒ مختلف الưƽاƇاƘ التǑ وجد Ƽيǌا

               Ǐلƍ Ǌسيمǀال بتƍ ǏتƋيت Ǉل Ǒاالجتماع ǎطبيعة المستو Ǐوف علƿالو ǇƎƼ Ǌوعلي

Ǉمرحلتي:  

تمƛل بداية استǀرار   :   اǗجتماعي للعائلة الكبرǌ   مرحلة اǕخبار عن الوجود    *  

سياسية (  العائلة ǑƼ المجتمƴ الجديدÜ و العمل المكلل بالنجاǑƼ Ɵ احتالل أصلǊ لرتب               

Ü تكشف عǇ المكانة المرموƿة التǑ تم        )الطبÜ الحكمةÜ الƛائرÜ اǕمير   (  بارƨة  )  علمية

ǐاالختيار Ǉالموط ǑƼ اǌاحتالل.  

ال تكاد تتبايǇ عǇ    :  وجود اǗجتماعي لǔسرة الصƸرǌ   مرحلة اǕخبار عن ال   **  

               ƴة تطبƨم ميǋأ Ǉذ أƍ Ǒالمعيش Ǒاالجتماع ƴưو الو ÜǑالظرف الحيات ƚحي Ǉا مǌتǀساب

ƍلǏ تونƩ واالستǀرار بǌا بداƴƼ تبوأ      )  الجد اǕكبر (ǋذǉ المرحلةÜ تتمƛل ǋ ǑƼجرة الƽرع       

ويل اǋتمام ابنǊ نحو االعتناƇ      المكانة االجتماعية السياسيةÜ التǑ عمل مǀتلǊ علǏ تح         

              Ƈورا Ǒابل السعǀم ǑƼ ل الرتب السياسيةƨأسرة تعت Ǉتكوي Ǐو العمل عل ÜǑبالجانب العلم

          Ǌولƿ ǁذل Ơưكما يو ǐطرارưاال Ǉالموط ǑƼ ةƿوكان جدنا    ":  احتالل مكانة علمية مرمو

      ǈقد لزم Ŷا ǈرحم=]     Ƨبتون ǈقƻير بالǊالزبيدي الش ơع     ]الشي ǈنزوع ǃمن يو Û ن

ƯريقÛǈ وƈلزمǈ ابنǈ وǉو والدي رحمǈ اŶ فقرƈ وتƻقÛǈ وكان مقدما في صناعة                  

  .)1(....."العربية

                                                           
   .808المصدر نƽسÜǊ ص )1(
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وǋكذا Ƽالكاتب يحاول مǇ خالل ǋذǉ السرودÜ أǇ يعبر عǇ الƽكر المتحưر ƼǕراد              

               Ǉم ǁالتحر ǑƼ Ơد نجǀƼ ÜǑمواكبة التطور العلم Ǐلƍ و االنصرافǋو ǎالصغر Ǌأسرت

  ǎالكبر Ǌصل (خالل عائلتǕذا          ) اǋو Üǁنذاƈ جرةǌصالة كل أسرة مǕ ا نموذجاǌمن ƴليصن Ü

  ).طلب العلم( ما عكستƿ Ǌوة تمسكǌا بعادتǌا المǀدسة 

             ǑƼ الخاصة يستمر ǐƨاعل المركƽالسرد مباشرة حول حياة ال Ǌتوجي Ǐلƍ Ǌالǀوبانت

بطƘ رسم مظǌر اǕسرة المسƌولة عǇ وجودÜǉ حيƚ يتجلǑƼ Ǐ تلǁ العالƿة النواة التǑ ر              

Ü )1(....."وربيƖ في حجر والدي رحمǈ اƋ Ŷلƈ Ǎن ƈيƻعƖ" : الطƽل بوالدǉ منذ والدتǊ يǀول

                Ǒيعتبر المرب ƚحي ÜǊرعايت ǑƼ ƩساǕب صاحب الدور اǕوة سلطة اƿ Ǐذا يدل علǋو

                ǁابل لكل ذلǀالم ǑƼ و Üاǌل منǌالعلمية للن Ʃنحو المجال Ǌǌام بتوجيƿ ǐول الذǕا Ǒالعلم

  Ǖتبدو سلطة ا               ƣال مرة واحدة عند تحديد تاريƍ اǋذكر Ǐعل ƘƋو لم يǌƼ م متوارية تماما

..... الجارƹ سنة تسƲ وƈربعين و سبعمائة     "  ƍلǏ  أǇ كاǇ الطاعوǇ    :  وƼاة والديƿ Ǌائال  

   Ŷما اǊبواي رحمƈ ƿلǉ2(......"و(         ǐظ الذƼالمحا Ǒالمغرب ƴطبيعة المجتم Ʃو ما يعكǋ Ü

ǕبÜ وǑǋ أيưا ƍشارة واưحة مǇ المƌلف ƍلǏ طبيعة          تعود الرياسة اǕسرية Ƽيƍ ǊلǏ ا     

  .الكوارƚ الصحية التǑ كانƘ تǌدد حياة الشعوب المغربية خالل تلǁ الحǀبة الƨمنية

وƿد يوسƍ ƴطار اǗخبار عǇ أƼراد أسرتƍ ǊلǏ االخوةÜ وƿد بدا ذلǑƼ ǁ النص Ƽيما                

Ǒول:  يلǀي- Ǉخلدو Ǉكبر     -ابǕا ƢǕنت    " بخصوص اƈ ƿذل üǘفي خ Ɩشيخنا   وكن Ƨمجل ƒا

                  Ŷخي محمد رحمة اƈ Ʋم Ûǃǘمحمد بن عبد الس Ŷبي عبد اƈ قاضي الجماعة  ǃماǕا

  .)3(....."عليǊما

وكان لي Ơƈ اسمǈ يحي ƈصƸر منيÛ فبعƙتǈ مƲ          "وƿولǊ بخصوص اƢǕ اǕصغر     

ǃا للرسưحاف Ŷبي عبد اƈ ميرǓ4(......."ا(.  

Ưان ƈبو حمو من تلمسانÛ رجƲ عنǈ       وكان اƠǓ يحي لما رحü السل     "  :  وƿولǊ أيưا 

من بǘد زƷبة ƋلǍ السلƯان عبد العزيز فاستقر في خدمتÛǈ وبعدǇ في خدمة ابنǈ محمد                

                                                           
  .809المصدر نƽسÜǊ  ص )1(
  .849-809المصدر نƽسÜǊ ص )2(
  .812المصدر نƽسÜǊ ص )3(
  .895المصدر نƽسÜǊ ص )4(
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 ƠǓذن اƉالبلد الجديد است Ǎعل Ƨبو العباƈ انƯالسل Ǎولما استول Ûǈمكان ƒالسعيد المنصو

              ǍلƋ ǇعادƉف Ûبي حموƈ انƯالسل Ǎعل ǃو قد Ûǈذن لƉف Ûبتلمسان Ƽفي  اللحا   Ǉكتابة سر 

  .)1(......"كما كان ƈوü مرة 

              ǐسرǕديم الوسط اǀت ǑƼ Ơد نجƿ الكاتب Ǉأ Üالنص ǑƼ ةƿرƽلة المتƛمǕا ǉذǋ يدناƽوت

ǑƼ شكل نموذجǑ يحتل اǕب ƼيǊ موƴƿ الƽاعل المسƌول عƍ Ǉنارة Ƽكر أبنائÜǊ بưƽل                 

ل السلبǑ  صرامتǊ التǑ حƘǀǀ التكويǇ العلمǑ المتميÜƨ وǑƼ مǀابل كل ذلƿ ǁدم الشك              

           Ǒالƨاالعت Ǌجǌصغر بنǕا Ǉاالب ǁعدم تمس ǑƼ Ǒالرتبة السياسية (المتجل(   Ʃƽو نǋو Ü

  .موƿف الكاتب الذǐ سيتƠư أكƛر خالل تعريف وظيƽة الرتبة 

وخالصة الǀول Ǉƍ الحديƚ عǇ مختلف مراحل الوجود العائلǋ Ǒو مǇ جǌة ƍشادة              

يل حياتǊ التǑ تعتبر شاǋدا     بالنسبÜ ومǇ جǌة أخرǋ ǎو منطلƾ الكاتب ǑƼ سرد تƽاص          

علǏ العصر يمكننا مǇ الوƿوف علǏ طبيعة المجتمǑƼ ƴ تلǁ الƽترة ومجموع الظروف               

  .المعيشية المƛƌرة ǑƼ الذاƘ المركƨية

  :النشƉة-ج

  :   الƻƯولة-1

ƈما   "تعلمنا ǋذǉ الوظيƽة الƽرعية منذ بدايتǌا عǇ مكاǇ و تاريƣ المولد يǀول المƌلف              

Ü وƼيǌا  )2(...."تونƧ في Ʒرة رمضان سنة اƙنتين وƙǘƙين وسبعمائة       نشƉتي فƌني ولدƖ ب   

  .تلǏǀ تعليمǊ اǕولǑ علǏ عادة ما كاǇ يتلǀاǉ المغاربة علǏ يد الشيوǑƼ Ƣ المجالƩ العلمية

             Ǒابرة التƛاد و المǌاخرة باالجتƨمنية الƨبة الǀعمر الكاتب الح ǑƼ ولةƽل الطƛوتم

ذلƈ ƿن عنايتǊا اǓساسية تتجǈ ناحية الموقƲ        علǍ عجÛü   "  تسترجƴ السيرة أحداǌƛا    

Ü ما يƽسر )3  (...."اǗعتباريÛ علميا و دينياÛ الذي صار عليǈ صاحƒ السيرة زمن تدوينǊا

               Ǒسƽالن Ǐالمعن Ǉتكشف ع Ǒرة أو المباشرة التǋسية الظاƽبعاد النǕياب  اƹ) Üالمشاعر

   الكاتب علǏ طول الوظيƽة Ü الذاتية الخاصة بǌذǉ المرحلة داخل وجداǇ)ردود اƼǕعال

                                                           
  .1036المصدر نƽسÜǊ ص )1(
  .809المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
  .Ü152 ص السردية العربية: عبد اƍ Ÿبراǋيم)3(
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  .اǕساسية النشƋة

وǋكذا Ƽالسارد يحاول مǇ خالل ǋذǉ الخالصة االستذكاريةÜ أǇ يعرƼنا بتلǁ الميƨة             

                ǑƼ ǉرƛأ Ƈاƽتƿا Ǉم Ǉيتمك Ǐحت ÜǏولǕة اƋمنذ النش ǉطرف والد Ǉم Ǌوجدان ǑƼ روعةƨالم

  .احتالل مكانة علمية مرموƿة

2-ǃالتعلي :  

 واالطالع علǏ مصادرǋا مǇ المسائل      -ابǇ خلدوǇ –تعليم  Ǉƍ الوƿوف علǏ مسƋلة     

الǌامة Ǘبراƨ الǀاعدة التǑ أنبتƘ عليǌا شخصيتǊ و ƼكرÜǉ ومǇ البدƇ نذكر أǇ اǋتمام                 

المƌلف كاǇ منصبا علǏ بياǇ نشƋتǊ مƨ Ǉاوية واحدة Ǒǋ مرحلة التكويǇ المعرǀƼ ǑƼد                

  .Ǉ اǕبعرƘƼ حياتǊ العلمية منذ بدايتǌا نشاطا واسعا بتوجيǊ م

                Ǐصارم يعتمد عل Ɲبرنام ƾƼو ǏولǕا Ƙمنذ السنوا Ǌتعليم ابن Ǐد انكب علǀƼ

وقرƖƈ القرƆن العưيǃ   "االلتحاƾ بمجلƩ شيخǊ اǕول لحƽظ الǀرǇƈ الكريم يǀول المƌلف           

             ÛنصاريǓا üمحمد بن سعيد بن برا Ŷبي عبد اƈ ƒستاذ المكتǓا Ǎن  ......علƈ وبعدÛ

 حưƻيÛ قرƈتǈ عليǈ بالقراƅاƖ السبƲ المشǊورة Ƌفرادا          استǊưرƖ القرƆن الكريǃ من    

Û ودارسǃƙ Û.... Ɩ قرƖƈ برواية يعقوƒ ختمة واحدة جمعا بين الروايتين عنǈ         .....وجمعا

                 ǃول Ûǈقƻفي ال ƒومختصر ابن الحاج Ûƿبن مالǗ üيǊالتس ƒكتا üƙكتبا جمة م ǈعلي

 ưƻا بالحǊكملƈ".....)1(   ائالƿ Ɵم يصرƛ Ü  :"    ƿذل üǘوفي خ    Ǎصناعة العربية عل Ɩتعلم

   Ƨستاذي تونƈ Ǎوعل Û2(...."والدي(         ƚللحدي Ǌربعة ودراستǕا Ǌشيوخ Ƈويورد أسما Ü

Ǌǀƽوال.  

 ǇƎƼ Ǌوعلي-  Ǉخلدو Ǉاب -            Ǐتصر علǀلم ي ǐالذ Üظƽالح Ǐعل ǊتƼاǀƛ ƇراƛǗ د عولƿ 

               Ǌا أساتذتǌب ǉيخبر Ǉكا Ǒمتنوعا يشمل معظم المصادر الت Ǉط بل كاǀƼ العظيم Ǉƈرǀد الƿو

شيخǈ (=وعرضƖ عليǈ رحمǈ اŶ      ":  بدا ذلǑƼ ǁ النص مǇ خالل اǕمƛلة التالية          

قصيدتي الشاƯبيÛ الǘمية في القراƅاƖ و الرائية في الرسÛǃ وƈخبرني بǊما           )  اǓنصاري

                                                           
)1(Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص  Ü809-810.  
  .811-810المصدر نƽسÜǊ ص ) 2(



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  118

عن اǓستاذ ƈبي العباƧ البƯريني وƷيرǇ من شيوخǈ وعرضƖ عليǈ كتاƒ التقصي               

  .)Ǔ"......)1حاديƘ الموǗ ƉƯبن عبد البر

Ƌماǃ العربية واǓدƒ بتونƈ Ƨبو عبد اŶ محمد بن بحر ǗزمƖ           "وƿولǊ أيưا ومنǌم    

وƈشار علي بحưƻ الشعرÛ    .  مجلسÛǈ وƈخذƖ عليÛǈ وكان بحرا زاخرا في علوǃ اللسان         

            Ûة من شعر المتنبيƻائƯو Ûƒوشعر حبي Ûǃعلǔوالحماسة ل Ûشعار الستةǓا ƒكتا Ɩưƻفح

  .)2(...."ومن ƈشعار كتاƒ اƷǓاني

وǑƼ النص العديد مǇ اǕمƛلة التǑ تنǀل لنا بصدƾ تلǁ الƽلسƽة العلمية االبتدائية               

الموروƛة مǇ اǕبÜ المتجسدة ǑƼ حرصǊ الشديد علǏ مالƨمة مجالƩ الشيوƢ والعمل              

Ǒيف الذاتǀƛدف التǌم بǌبنصيحت.  

   Ǉأ Ǐلƍ Ǌويجدر التنبي-  Ǉخلدو Ǉشي - اب ƨأبر Ƈذكر أسما ǑƼ  بǌيس ǁكل ذل ǑƼ  Ƣو

النحوÜ (  واللغة  )  الǀراƇاÜƘ الحديÜƚ الǊǀƽ  (  تونƩ الذيǇ تلǏǀ عنǌم ưروب العلوم الدينية        

  .الخاصة ببعǌưم) الشيوÜƢ المƌلƽاƘ( Ü مƴ تحديد رتبǌم العلميةÜ وأسماƇ )اǕدب

 وƿد استطاع أǇ يƛبƘ تƽوǊƿ أمام ǋذا الƨخم الǌائل مǇ المشيخة وƿد أƿر بǌا أوال                 

سمعƖ عليǈ كتاƒ مسلǃ بن     ....الودياشي..Ƨ شمƧ الدين القيسي   Ƌماǃ المحدƙين بتون  "

Û وسمعƖ عليǈ كتاƒ الموƉƯ من ƈولƋ ǈلƆ ǍخرÛǇ وناولني كتبا كƙيرة في                ...الحجاج

ƛ Üم انتǀلƘ لتشمل جميƴ المشيخة كما يƌكد        )3(....."العربية والƻقǈ وƈجازني Ƌجازة عامة    

 Ǌولƿ ǁذل  :"        ǃǊوكل ÛƧمن مشيخة تون ƅǗƊǉ يرƷ ǍلƋ      Ûلي ƒوكت Ûǈعلي Ɩسمع 

Ü وǑǋ شǌادة أولية تبيǇ للمتلǑǀ تميƨ الشخصية بالذكاƇ المتƽرد وƿوة             )4(...."وƈجازني

ǏولǕة اƋابرة منذ النشƛاد والمǌاالجت.  

         Ǒالمرين Ǉلدخول السلطا Ƣرƌل الكاتب ليǀم ينتƛ) Ǉالحس Ǒأب  (   Ʃتون Ǐلƍ)  سنة

748ùǋ  (       Ǉيƨالمغرب البار Ƈعلما Ǉلة مƛ Ǌمصطحبا مع  "    ǈود مجلسǊش ǃǊكان يلزم

                                                           
   .810 المصدر نƽسÜǊ ص) 1(
  .811المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
   .812-811المصدر نƽسÜǊ ص )  3(
  .812المصدر نƽسÜǊ ص )  4(
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  ǈفي ǃǊبمكان ü1(....."ويتجم(    Ǉد كاǀƼ Ü  "         كان معدودا في Ǉي حياة والدƻف ƅمن كبار العلما

              ǃǊومذاكرت ƅدباǓوا Ûƅر من مجالسة العلماƙكƈ ǃالحك ǈوفي مدة تولي Ûƫالخا ƅباƯƈ

          ǃǊارقتƻم Ǎيصبر عل Ǘ ǃǊل ƹلǓوكان شديد ا ǃǊتƙت   )2(....."ومحادǋسر اƽما ي Ü Ǌمام

بنǀلǌم معÜǊ وǑǋ مبادرة وسعƘ مجال الǀƛاƼة ǑƼ تونƩ مǇ حيƚ كƛرة المجالƩ العلمية               

  .التǑ عملƘ علǏ نشر العلمÜ والسير بƿ Ǌدما ǑƼ ظل الرعاية المرينية

            ƚحي ÜƇالعلما Ƈالƌǋ Ʃور مجالưمواظبة ح Ǐللعلم عل ƫد باكر الشاب المتعطƿو

عنǌم جميعاÜ ومǇ أبرƨ مǇ أƼادǉ منǌم        نستشف مƼƍ ǇاưتǑƼ Ǌ ترجمة حياتǌم أنǊ أخذ          

          ƣكرية الشيƽال ǊƿاƼƈ ƴتوسي Ǐعل Ǌساعدت Ǒيمن     "  بالعلوم الجديدة التǊبو محمد بن عبد المƈ

              ÛƖالس ƖاǊمǓا ÛجازةƋو Ûسماعا ǈعن Ɩخذƈو ÛǈزمتǗ Ûيمن الحضرميǊبن عبد الم

كƙيرة شذƖ  وكتاƒ الموÛƉƯ والسير Ǘبن اسحÛƼ وكتاƒ ابن الصƝǘ في الحديÛƘ وكتبا             

  .)3(....."عن حưƻي

ǁوكذل             ǑبلǓيم اǋبراƍ Ǉمحمد ب Ÿلية أبو عبد اǀالعلوم الع ƣشي"   ǈعن Ɩخذƈو Ûǈلزمت

اǓصلين والمنÛƼƯ وسائر الƻنون الحكميةÛ والتعليميةÛ وكان رحمǈ اŶ يشǊد لي               

  ƿا        )4(...."بالتبريز في ذل Ʒالنبو  Ǉع Ǉǋتبر ƚحي ǏولǕا ƨƨلتع ƘƇادة جاǌش Ǒǋو Ü Ǒلǀلع

  .للشاب ǑƼ مختلف المدركاƘ التعليمية التǑ كاǇ يتلǀاǋا

لƈ ǃزü منذ   "  :   النǌل مǋ Ǉذǉ المجالƩ ويعبر عǇ ذلƿ ǁائال        - ابǇ خلدوǇ  -ويواصل

             Ƨبين درو ǘمتنق Ûüضائƻال ƅاقتنا Ǎحريصا عل Ûǃالعل üتحصي Ǎمكبا عل Ɩزǉونا ÛƖƉنش

       ƹاعون الجارƯن كان الƈ ǍلƋ ǈوحلقات ǃمشيخة       )5(".......العل ǑƼ Ǉم ƴب جميǋوذ Ü

               Ǉالمغرب بعد أ Ǐلƍ Ǉالمرينيي ƴية مǀالب Ƙيما عادƼ المغاربة ǇديƼالوا Ǉم Ưو البع ÜƩتون

Ʃم بتونǌباسترجاع ملك Ǉصييƽم الحǌلبƹ.  

                                                           
  .812المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
)2    (  Ǉكنو Ÿالعربي     :عبد ا ƒدǓربي في اƸالم Ƶم  النبو Ü1        ط ÜǇلبنا ÜƘبيرو ÜǑمكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنان Ü3 Ü

  .198مÜص1975
)3  (Ǉخلدو Ǉاب:ơمالتاري Ü14 ص Ü813.   
   .815المصدر نƽسÜÜǊ ص )  4(
   .849المصدر نƽسÜǊ ص )  5(



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  120

                Ǉا عƨعاج ÜǊشيوخ Ƈعطا Ǉوال عƨمع Ʃتون ǑƼ ǉƌاǀب Ǌسƽن ǑƼ ƨوما أشد ماح

ƢǕ اǕكبرÜ مما جعلǊ يǀبل وظيƽة كتابة       اللحاƾ بǌمÜ نتيجة للرƯƼ الذǐ الƿاǉ مǇ طرف ا        

وقد كنƖ منƯويا   :  العالمة عǇ السلطاǇ متذرعا بǌا ǗخƽاƇ نيتǊ التǑ يƽصƠ عنǌا ƿائال           

           ǃالعل ƒلƯ لتي عنƯشياخي وعƈ ƒاǉلذ ƩستحاǗصابني من اƈ لما ÛǃǊارقتƻم Ǎفلما .  عل

                   Ƽرضي من اللحاƷ üجابة لتحصيǕا ǍلƋ Ɩسارع Ûةƻيưالو Ǉذǉ ليƋ Ɩدعي

Ü وǋكذا استغل Ƽرصة خروجǊ مƴ السلطاƍ ǑƼ Ǉحدǎ معاركÜǊ وبعد              )1(...."المƸرƒب

بمساعدة )  أبǑ عناǇ (الƨǌيمة وتشتƘ الجيÜƫ استطاع النجاة بنƽسƿ Ǌاصدا سلطاǇ المغرب        

ƇاƿصدǕا Ǉجماعة م.  

               Ǌلف استمرار رعاية سلطانƌالم ǊيƼ وجد ǐالجديد الذ ǑƼاǀƛال Ƈاưƽذا الǋ ǑƼو

فقيǊا يناưر العلماƅ الجلة عارفا     "  تǑ أسسǌا والدǀƼ ǉد كاǇ أبو عناǇ       للحركة العلمية ال  

بالمنƼƯ وƈصوü الدينÛ ولǈ حư صالƞ من علمي العربية والحساÛƒ وكان حافưا للقرƆن             

       ǈعارفا برجال Ƙا للحديưحاف Ûǈومنسوخ ǈعارفا بناسخ...    ƖعاƯمق ǈشاعرا مجيدا لÛ

مǑ المالئم الذǐ استطاع مǇ خالل االحتكاÜ       ǁ وبذلǁ توƼر للكاتب الجو العل     )2(...."شعرية

وعكƖƻ علǍ  ": بǊ تجديد ƍرادتǊ المشحوذة بحب االطالع علǏ مختلف المنابƴ العلمية يǀول       

النưرÛ والقراƅةÛ ولقاƅ المشيخةÛ من üǉƈ المƸرÛƒ ومن üǉƈ اǓندلÛƧ الوافدين في              

  .)Ʒ".....)3رƭ السƻارةÛ وحصلƖ من اǕفادة منǃǊ علǍ البƸية

يسترسل ǑƼ الحديƚ عǇ أبرƌǋ ƨالƇ الشيوÜƢدوǇ أǇ يغƽل العودة للتƋكيد مƛ             Ǉم  

ƋلƆ ǍخرينÛ وƆخرينÛ من üǉƈ المƸرƒ      "  :   يǀول - أيưا -جديد ƛƍباƘ نبوǋ ǑƼ Ǌƹذا الوسط     

Ü وبالرƹم  )4(......"واǓندلÛƧ كلǃǊ لقيƖ وذاكرƖ وƈفدƖ منÛǈ وƈجازني باǕجازة العامة         

    Ǒالمتكررة الت Ƙاداǌالش ǉذǋ Ǉم          Ǒالت Ǉمختلف البلدا ǑƼ ةƿيحتل مكانة علمية مرمو Ǌجعلت 

حل بǌاƍ Üال أنǊ ظل مشدودا ƍلǏ تحصيل العلم الذǐ كاǇ عƨاǉƇ الوحيد لتخطǑ معظم                 

Ü كما عبر عǇ ذلǑƼ ǁ       )انظر وظيƽة المحǇ  (اƨǕماÜƘ التǑ عرƼتǌا مسيرتǊ الحياتية       

                                                           
   .850-849المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
)2  (Ǉكنو Ÿربي: عبد اƸالم Ƶمالنبو Ü1 ص Ü198.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü 14 ص Ü853.  
  .860المصدر نƽسÜǊ ص )  4(
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ي ƻƷƋاü العلÛǃ فƉعرضƖ    وƯاü عل   "مختلف أرجاƇ النص ومنǌا ƿولǊ عندما حل ببسكرة         

Ƨالعة و التدريƯالم Ǎمة علǊال Ɩƙوبع Ûƿالملو üحواƈ في ƭ1 ( ....."عن الخو(.  

        ǏصƿǕالمغرب ا ǑƼ Ǉا لما كاưأي Ǌولƿو  "  ÛƧاƻمقيما ب Ɩفكن...    Ǎعل Ɩمنذ قدم Û

           ǈوتدريس ǃة العلƅقرا Ǎا علƻعاك Ûوسبعين كما مر Ʋربƈ مما يدل   )2(......"الوزير سنة Ü

علم ال يحمل لدǎ العالمة معنǏ ماديا ǀƼط بل يحمل معنǏ روحيا تعكسǊ شراǋتǊ              علǏ أǇ ال  

Ʃة العلمية بتونƋة العلم منذ بداية النشƇراǀالمتواصلة ل.  

والشƇǑ المالحظ مǇ خالل استعراǋ Ưذا التعريف الƽرعÜǑ أǇ الكاتب يولǑ عناية            

سرد Ƽيǌا ذو طبيعة    خاصة بمرحلة النشƋة المعرƼية ǑƼ جميƴ وجوǌǋاÜ معنǏ ذلǁ أǇ ال           

                 ǉيرƹ Ǉذا الجانب دوǌة بƿا عالǌل Ƙذكريا Ǉم Ǌب ƾوما يتعل Ǒسƽوظ النƽالمل ƴاتصال م

              Ƈاǀاالرت ǑƼ اعلةƽال ƚحداǕا مختلف اǌعن Ƙǀƛانب Ǒالت ƩساǕيجسد التيمة ا Ǉأ Ǉم Ǉليتمك

         ƨالمتمي Ǐلƍ ǐمرحلة الوجود العاد Ǉم ǐƨاعل المركƽرة(بالǌسر طبي    )الشƽذا ما يǋو Ü عة

  .ǋذǉ الوظيƽة المتنامية ƍلƹ Ǐاية توƿف Ƽعل السرد

3-Ɩقاǘالع  :  

 ونلتǑǀ بǌا ǑƼ - ابǇ خلدوǇ–وǑǋ مظǌر لسلوǁ مجموع الƽواعل المƛƌرة ǑƼ حياة     

النص منذ بداية النشƋة اǕولÜǏ تعكسǌا تلǁ العالƿة اǕولية التǑ ربطتǊ بوالدǌƼ ǉو بالنسبة               

انظر وظيƽة  (الذǐ أسƩ لبداية تكوينǊ العلمƍ       ǑليǊ رمƨ للحǇư الذǐ رعاÜǉ والعǀل        

  ).صناعة العربية(Ü حيƚ كاǇ معينا للشيوƢ مدǉ بǀƛاƼة ƛرية وƿوية )التعليم

               Ǐالتعرف عل Ǌل Ƙرصة أتاحƼ Ʃار الحركة العلمية بتونǋدƨا Ǉكد أƌل ليǀم ينتƛ

ئل شيوƢ المغربÜ خص ƛالƛة عشر منǌم بتراجم مƽصلةÜ عƛرنا ƛ ǑƼنايا بعǌưا علǏ دال             

: تكشف علǏ وجود عالƿة صداƿاƘ جمعƍ Ƙما الطالب أو والدǉ بƋصحابǌا ومǇ أمƛلتǌا              

      Ǒǀالمال Ǉواưر Ǉترجمة الكاتب اب ǑƼ Ǌولƿ  :"       شيخا Ǉاتخذ ǃن لƋو ǈب ƖƯتبƷوا ǈصحبت

ǃǊمن Ɩفدƈ كما ǈمن Ɩفدƈ 3(".....لمقاربة السن فقد(.  
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     ǑبلǓا ƣترجمة الشي ǑƼ Ǌولƿ ǁبين   "  :  وكذل Ɩقد حصل Ɩوكان     ǈو بين والدي رحم ǈ

ǈة عليƅفي القرا ǈليƋ وسيلتي Ɩوكان Ûصحابة Ŷ1(....."ا(.  

وǋناǁ العديد مǇ اǕمƛلة ǑƼ الوظيƽة اǕساسية النشƋة تكشف عƿ Ǉوة ارتباط المƌلف             

مƴ المستبد بƋمر تونÜƩ    )  انظر وظيƽة التعليم  (بشيوخÜǊ مما جعلǊ يǀيم عالƿة استغاللية        

نتǀال بيǇ مجموعة مǇ المدǇ استطاع أǇ يكوǇ مƴ أصحابǌا           سǌلƘ لǊ الخروج منǌا واال    

يوسف بǇ مƨنǑ صاحب بسكرةÜ ابǇ أبǑ عمروصاحب         (عالƿة صداƿاƘ مǇ أبرǋƨا      

  .سǌلƘ لǊ اللحاƾ بƋساتذتǊ) بجاية

              Ǐعل ǊتƼانية عرƛ رصةƼ ÜǑالعلم Ǌمجلس ǑƼ Ǌوانتظام Üبالمغرب Ǌƿالتحا Ǉوكا

Ü عد منǌم خمسة أصدƿاƇ تƽيد تراجمǌم أƩ(         ǇالمغربÜ اǕندل (مجموعة مǇ طلبة العلم     

                  ƾتعمي ǑƼ Ǐر مختلف تجلƛأ Ƙذا Ƙذا الطور كانǋ ǑƼ مǌوبين Ǌبين Ƙامƿ Ǒة التƿالعال

Ʃدرجة العلوم المحصلة بتون.  

ƛم ينتǀل السارد ƍلǏ الكشف عǇ تلǁ العالƿاƘ التǑ ربطتǊ بالسلطة الحاكمة                     

م الưƽاƇاƘ التǑ وجد Ƽيǌا ويمكǇ النظر ƍليǌا        ǑƼ معظ )  السالطيÜǇ الǀائميǇ بƋمر الدولة   (

Ǉاويتيƨ Ǉم :  

 ǑƼ الرتبة االجتماعية المتنوعة المحǀǀة بưƽل تلǁ العالƿاƘ الǀوية التǑ ربطتǊ             -أ

               ƾوƼ تسمو Ǉأ Ƙاستطاع Ǒبجاية الت Ǉبسلطا Ǌتƿا عالǌأروع Ǉوم Üمر أينما حلǕا ǐبذو

ا قدمƖ علǍ السلƯان ƈبي عنان Ɔخر        لم":  العالƿاƘ اǕخرǎ بما Ƽيǌا مǇ االمتناǇ يǀول       

خمƧ وخمسين واستخلصنيÛ نبضƖ عروƼ السوابƼ بين سلƻي وسلƹ اǓمير ƈبي عبد            

   ƖسرعƉواستدعاني للصحابة ف ÛŶية         .....اǗدا بوǊع ǈƯبخ Ŷبو عبد اƈ ميرǓلي ا ƒوكت

     ǈانƯسل Ǎعل üحص Ǎنتيجة          )2(....."الحجابة مت ƴƿالوا ǑƼ Ƙامƿ ةƿعال ǑǌƼ كذاǋو Ü

لعرƼاǇ بالجميل وتطورƘ لتسمو Ƽوƾ العالƿاƘ اǕخرǎ بما Ƽيǌا مǇ االستدعاƇ بمجرد             ا

استرجاع الملÜǁ والوƼاƇ بالعǌد الذǐ أƛرǎ الوجود العلمǑ بƋعلǏ المناصب السياسية               

  ).الحجابة(
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) السعاية ǑƼ المǌاداة واǗتحاف   (   ƈ ǑƼخر مراحل النص بالǀاǋرةǑƼ Ü عنصر       -ب

Ƙ التǑ كاǇ لǊ الدور الƽاعل ƿƍ ǑƼامتǌا بيǇ الملǁ الظاǋرÜ              الذǐ يعرف ƼيǊ العالƿا    

              ǑƼ ǁر ذلǌكما يظ Ǒبالخيل المغرب ǉويدƨت Ưبغر ǁوذل Üالمغرب Ǉومجموع سالطي

Ǌولƿ  :  "             ǍلƋ Ƽر من التشوǉاưال ƿبما عند المل ǈخبرتƈو Ûيومئذ Ƨان بتونƯالسل Ɩكاتب

    ƒرƸوخصوصا من الم Ûüجياد الخي...   Ƨان بتونƯالسل Ɩفحضض Û    ƿالمل ƹتحاƋ Ǎعل 

: ƛ Üم يواصل الحديǑƼ ƚ السياƾ نƽسƼ Ǌيǀول       )1(....."الưاǉر بما ينتقيǈ من الجياد الرائعة     

"             ÛǈريقƯ يكون ƹلني كيƉوس Ûǈفوافقت ƿوشاورني في ذل Ûǈبين يدي Ɩفحضر Ûعني Ƙوبع

فƉشرƖ بالكتاƒ في ذلƋ ƿلǍ سلƯان تونƧ من الموحدينÛ وسلƯان تلمسان من بني عبد              

  Ûالواد        ǈوحمل Ûمن بني مرين ƒرƸوالم Ƨان فاƯوسل  =] ǃǊليƋ ǈرسول  [   ǃǊواحد من üلك

    ƒيƯوال Ʃة من القماƻيƻدية خǉ"....)2(        ƚحي Üرǋالظا Ǉالسلطا Ưرƹ ƾǀوبعد مدة تح Ü

ابǇ -كما تحƾǀ بجانبƹ Ǌرƨ  .    Ưودǉ جميƴ السالطيǇ بƋروع أنواع الخيول المغربية        

Ǉائال    -خلدوƿ Ǌيعبر عن ǐنا    ":   الذƈ لي üبما          وحص üخر ذكر جميƻفي ال ƿمن بين ذل 

                Ǎعل Ŷا Ɩبد فحمدǓا Ǎفي الوصلة الباقية عل Ûمن السعي ƿالملو ƅǗƊǉ بين Ɩتناول

ƿ3 ( ......"ذل(.  

               Ǌلف وشيوخƌالم Ǉبي Ƙامƿ Ǒالت Ƙاƿالعال Ǉأ Ǐلƍ خيرǕا ǑƼ ونخلص) ÜƩتون

ا العالƿاƘ السياسية   كانƘ بمƛابة النبƴ الذǐ لǀنǊ جوامƴ المعرƼة العلميةÜ أم          )  المغرب

المتǀدمة كانƘ ذاƘ دور Ƽعال ǑƼ التحول بالذاƍ ƘلǏ مرحلة الشǌرة االجتماعية الطائرة              

  .الذكر

  :  الترحü-ج

  : الرتبة-1

              ǑƼ Ǌوصف حال Ǐلƍ اǌتǌية مواجƽو كي ǏولǕا Ǌمحنت Ǉع ƚالحدي Ǉيخرج الكاتب م

داƚ وتم تعيينǊ كاتبا    تونƩ عاطال عǇ الǀراƇة بعد رحيل المشيخةÜ وكيف تطورƘ اǕح          
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      Ǌولƿ ǁذل Ǉع Ơصƽكما ي Ǉللسلطا  :"        Ǎالمستبد عل Ûبو محمد بن تافراكينƈ واستدعاني

         Ƽبي اسحƈ ǈانƯمة عن سلǘكتابة الع ǍلƋ ÛƧالدولة يومئذ بتون....   Ɩفكتب ǈدالني منƈوÛ

     Ʋي وضǉو ÛانƯمة للسلǘالع"   Ŷ والشكر Ŷ مما بين البسملة        "  الحمد ÛưليƸال ǃوما بالقل

    ǃو مرسوƈ بةƯمن مخا Ûاǉ1(....."بعد(          ǊعتƼد Ǒالذاتية الت ƴƼالدوا Ǉالنظر ع Ưو بغ Ü

لǀبول ǋذǉ الوظيƽةƎƼ ÜنǊ يمكǇ التسليم بǇƋ التحصيل العلمǋ Ǒو الذǐ حول الشاب  ƍلǏ علم                

  .ألǏǀ بǑƼ Ǌ ميداǇ الرتب السلطانية

Ǌ مǇ بجاية ƍلƛ    Ǐم ينتǀل ليصرƟ أǇ التƽوƾ العلمǋ Ǒو الداƴƼ اǕساƩ الستدعائ           

    Ǌولƿ ǁم بذلƨكما يج Üالمغرب  :"  Ʋبو عنان  (=وجمƈ انƯالسل  (    Ûǈبمجلس Ƽللتحلي ǃالعل üǉƈ

وجرǌ ذكري عندÛǇ وǉو ينتقي Ưلبة العلǃ للمذاكرة في ذلƿ المجلƧ فƉخبرǇ الذين                

لقيتǃǊ بتونƧ عنيÛ ووصƻوني لÛǈ فكتƋ ƒلǍ الحاجƒ يستقدمنيÛ فقدمƖ عليǈ سنة              

Ü )2(....." في üǉƈ مجلسǈ العلميÛ وƈلزمني شǊود الصلواƖ معǈ        خمƧ وخمسين ونưمني  

Ü عǇ تمكǇ الشخصية مǇ تبوأ مكانة متƽردة ưمǇ         )انظر وظيƽة العلم  (وتم الكشف سابǀا    

الطبǀة العلمية المغربيةÜ مما جعلǌا السبب ƍ ǑƼجبارǉ علǏ العودة لمƨاولة المǌنة المǌجورة     

يƲ بين يديǈ علǍ كرǇ منيƋ Ûذ كنƖ لƈ ǃعǊد مƙلǃƙ           ǈ استعملني في كتابتÛǈ والتوق    ":  يǀول

  .)3(....."لسلƻي

            ƾطري Ǉع ǉللشعور بالذنب لحياد Ǐمعن Ǌذات ǑƼ يحمل Ǒف الشخصƿالمو Ǉميưوت

Ƽ ÜتكوǇ الداللة اǕبعد مǇ خالل ذلǁ اǗيحاƇ بما           )االعتƨال السياسǑ (الƽلسƽة اǕسرية   

  .للسلطة مǇ أƛر ǑƼ اǗكراǉ علƼ Ǐعل الكتابة

Ǉƍ :  ربطنا بيǇ اǗكراǉ والعودة ووƾƼ الموƿف السابƾ مǇ اǗكراǉ نستطيƴ الǀول  وƍذا

               ǊرعƼ اǋدǀƼ Ǒاستعادة المكانة العائلية الت Ǉم Ǌمكن Ǒعلم Ưلغر Ǉالوط Ǉالكاتب رحل ع

ǊƼأسال Ǉا بيǌشذ نوع Ǉƍو.  
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وتتوالǏ اǕحداƚ دوǇ التƛƋير علǏ طبيعة المنصب المشغولǀƼ Üد ظل ƛابتا طوال             

ǋذا االستǀرار الوظيǑƽ كاǇ وراƇ تغيب نƽور الذاƘ        .  ة التǑ أعǀبƘ موƘ أبǑ عناǇ     الƽتر

أيǇ عرƘƼ  )  السلطاǇ أبǑ سالم المرينǑ   (المركƨية تجاǋ ǉذǉ الوظيƽةÜ خاصة ǑƼ عǌد         

وكان ...وكان ƈكƙرǉا يصدر عني بالكǃǘ المرسÛü     "  :  تجديدا علǏ يدǉ يخبرنا عنƿ Ǌائال     

Ü ويستمر ǑƼ منصبƍ Ǌلƹ Ǐاية ƿƍالتǊ مǀابل         )1(...."ةمستƸربا عندǃǉ بين üǉƈ الصناع     

  .تعيينƿ Ǌاưيا

                   ƚحي ÜƩندلǕا Ǐلƍ يرحلƼ Üاǌتل سلطانǀبم Ǒǌطرب أمور الدولة و تنتưم تƛ

عنǈ سنة خمƧ و ستين     "  Ü حيƚ اختصǊ بالسƽارة   )محمد المخلوع (بنو اǕحمر وأميرǋم    

ƈذفونǕ ÛƩتماǃ عقد  الصلƞ ما بينƋ ǈلǍ الƯاƷية ملƿ قشتالة يومئذÛ بترǇ بن الǊنشǈ بن 

وǊưƈر   ":Ü ويتماǏǋ الكاتب ǑƼ اǗشادة بمكانتǊ العلمية يǀول        )2(...."وبين ملوƿ العدوة  

كان لقيني بمجلƧ   ....اƷǗتباƯ بمكانيÛ وƙƈنǍ علي عندƯ ǇبيبƋ ǈبراǉيǃ بن زرزر           

Ǉ وراƇ اختيارÜ   ǉ مما يحيلنا علǏ حǀيǀة السبب المباشر الذǐ كا        )3(...."السلƯان ƈبي عنان  

  .Ǖداǋ Ƈذǉ المǌمة

لكǇ يƛير انتباǋنا عندما يعرج بنا السارد للحديƚ عǇ الظروف التǑ شجعتǊ للعودة              

ƍلǏ بجاية أنǊ جعل مǇ الرتبة طƽرة وراƛية عمل دال العلم المتحد مƴ تلǁ الصداƿة                   

ا ما أكدÜ   ǉ المعطوƼة علǏ النسب بƎظǌارǋا مǇ جديد  وǋذ        )انظر وظيƽة العالƿاƘ  (المتميƨة  

Ü حيƚ تم تنƽيذ نصǊ مباشرة بعد       )انظر وظيƽة العالƿاƘ  (مưموǇ العǀد الوارد ǑƼ النص      

         Ƙالذا Ǉبي Ǒساعد التجاوب الروح Ǉأي Üالسلطانية (استرجاع بجاية Üيةƨف  )  المركƛتكا Ǐعل

     Ǒالتال ƴطǀا المǌيعلمنا ب Ǒالرتب الت  :"  Ûǈملك üبحم Ɩواستقلل.....   Ʋابة بجامƯوقدمني للخ

بةÛ وƈنا مƲ ذلƿ عاكƹ بعد انصرافي من تدبير الملƷ ƿدوة ƋلǍ تدريƧ العلƙƈ ǃناƅ               القص

      ƿعن ذل ƿƻنƈ Ǘ القصبة Ʋار بجامǊعادة االنتشار للرتب       )4(......"النƍ عملية Ƙكذا تمǋو Ü

  ).الخطابة( التǑ امتاƨ بǌا الƽرعưƍ ÜاƼة لذلǁ المنصب الǀائم علǏ التưƽيل 
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Ƣرƌوي-  Ǉخلدو Ǉبوب ريا  - ابǌبجاية       ل Ǐتنة علƽال Ɵ)  767سنةùǋ(  تلǀوم Ü

 خوƼا علǏ حياتÜǊ و يصف تƛƋير ǋذǉ الحادƛة علǏ نƽسيتǊ           ةسلطانǌا و خروجƍ ǊلǏ بسكر    

            Ǌولƿ ǑƼ ǁذل Ʃممارسة الرتب البالطية  بالشلل و نلم ǑƼ اǌأصيب طموح Ǒخذ في " : التƈ

  ƹǘاستئ=]   Ǎبو حمو موسƈ انƯعساكر     ]  السل Ʋم ǃǊب ƒليجل ÛƝريا üان   قبائƯوƈ Ǎعل Ǉ

ورƈ ǌƈن يعوü علي في ذلÛƿ واستدعاني لحجابتǈ               ......بجايةÛ وخاƯبني  

ǈمتǘوع....          ǃحسن مقاƈ ƿفي ذل ǈل Ɩجابة داعي       ....فقمƋ Ǎعل ǃǊوحملت

وكان ƈخي يحي قد خلƫ من اعتقالǈ ببونة وقدǃ علي ببسكرة فبعƙتǈ               .....السلƯان

Û بما كنƖ نزعƖ عن Ʒواية       كالنائƒ عني في الوưيƻةÛ متƻاديا عن تجشǉƈ ǃوالǊا         

ƒ1(...."الرت(              Ǉعل عƼ كرد Ƈجا ǎخرǕالمناصب ا ƯƼابل رǀم ǑƼ ارةƽيام بالسǀوال Ü

وبانتǀالǊ )  الǌرب(  الشعور الساحƾ بالظلم بعد جريمة االƹتيالÜ و ما نجم عنǌا مư Ǉرر             

                ǑƼ بƹير Ǉرورة  مساعدة كل مưب ǉيحتد شعور Üالمخلف ƢǕال اǀواعت Üبسكرة Ǐلƍ

  .تالƇ علǏ الملǁ المغتصباالس

وƯاü "  كما يشير ǑƼ نطاǋ ƾذǉ اƨǕمة أنǊ لم يسترجƴ طبيعتǊ العلمية ƍال بعد مدة                

علي ƻƷƋاü العلÛǃ فƉعرضÛƖ عن الخوƭ في ƈحواü الملوÛƿ وبعƖƙ الǊمة علǍ المƯالعة 

Ƨطوال           )2(....."والتدري Ʃاستمرارية المطالعة  والتدري Ǐكيد علƋالت Ǌسيرت ǑƼ ƴويتاب Ü 

    Ǉبي Ǌلǀترة تنƼ)  المغرب ÜǇتلسما Üبسكرة(       ǏصƿǕالمغرب ا Ǉسلطا Ǉارة عƽبجانب الس Ü

)  Ǒالمرين ƨيƨو يجد             )عبد الع ƩندلǕانية باƛ ƾرر االلتحاǀخير ويǕذا اǋ اةƼاية وƹ Ǐلƍ Ü

        Ǉتلمسا Ǐلƍ العودة Ǐعل Ǌا أجبرتǌرائƨو Ǉول    .  وحشة مǀال السياسة يƨصمم اعت Ǉأي :

في ǉذا الƸرƭ فاستوحشƖ    )  الدواودة(=   وكلƻني السƻارة ƋليǃǊ     )ƈبو حمو (فاستدعاني  "

                Ûراǉاư ƿذل ǍلƋ ǈجبتƈو ÛƱاƯنقǗمن التخلي وا ǈرتƙƆ سي لماƻن Ǎعل ǈونكرت Ûǈمن

ƍ Üلƿ Ǐلعة ابǇ سالمة عاكƽا علǏ تƋليف مǀدمة كتابǊ          )3(....."وخرجƖ مسافرا من تلمسان   

  Ü ويلتحƾ بمجلƩ )تونƩ( ƍلǏ مسǀط رأسǊ و بعد نǌاية تƋليǌƽا يولǑ وجǊǌ عائدا ) العبر( 
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Ü منǀطعا عǇ الوظائف السياسية عامال علǏ بƚ العلم استجابة لرƹبة        )أبǑ العباƩ (سلطانǌا  

             Ǐحت ǉويظل عند ÜǊليف كتابƋكمال تƎب Ǉالسلطا Ǌƽكل Ǉأ Ǐلƍ اǌ783سنة  (طلبت ùǋ   ( مƛ

Ɲة الحưريƼ ƇداǕ رر الخروجǀي.  

شǊرا لتǊيئة ƈسباƒ الحƛ    "اǗسكندرية و أƿام بǌا     ولكنǊ ال يواصل رحلتǀƼ Ǌد وصل       

ـ 784سنة  (  ولǃ يقدر عامئذ     ǉ "(....)  1(      Ǐرة وتولǋاǀال Ǐلƍ لǀانتƼ Ü)  Üƾالخوان ÜƩالتدري

Ƈاưǀسباب                 )الǕ Ƙمرا ƴعادة أربǗل و اƨالع Ǉبي ǊيƼ ƠرجƋظل يت ǐخير الذǕذا اǋ Ü

 توليǊ للمرة الخامسة حتƍǏ      Ǐلستعمل الوظيƽة الƽرعية الǀادمة علǏ توưيحǌاÜ ويعود         

Ǌلƨالنص بع  Ǒǌينت.  

ǋ Ǉƍذǉ العملية اǗحصائية لمجموع الرتب التǑ عرǌƼا الƽاعل المركǑƼ ǐƨ مختلف            

              Üنوع الرتبة Ǐير علƛƋالت ǑƼ عل الظروف السياسية المتغيرةƼ Ǉتكشف ع Üارةƨالدول الم

اسية بعد ƿرار   حيƚ نالحظ أǋ Ǉناǁ تƛƋيرا تجسد ǑƼ الغياب المطلƾ للمناصب السي             

              Ǉالمكا ǑƼ Ƙال الذاǀعمل انت ƚدارية حيǗالمناصب ا Ʃم Ǒياب نسبƹ ǁناǋ مƛ Üالƨاالعت

  .والƨماǇ علƍ Ǐعادتǌا

              Ʃو سمة التدريǋ ورưالح ǇƎƼ Üالرتب Ǉة مǀو سمة النوعية السابǋ الغياب Ǉذا كاƍ

             Ǖالصورة ا Ʃتعك  Ǒوية الذاتية التǌابة الƛبم Ơيصب Ǐر حتǌيظ Ǉƍ ما ǐدسة الذǀبوية الم .

مما يولد ƍصرار الشخصية المركƨية بالتمسǁ بمƨاولتǌا حتǑƼ Ǐ أحلǁ محنǌا ƍلƹ Ǐاية              

  .نǌاية الوظيƽة المركƨية

ǋ ǑƼذǉ النوعية مǇ    )  اǗداريةÜ السياسيةÜ التعليمية  (  لنالحظ ǋنا أǇ مجموع الرتب      

رتبطƘ بǑƼ Ǌ    علǏ توƼر شرط أساسǋ Ǒو العلمÜ الذǐ ا        - أيưا -السير تǀوم ǑƼ مجموعǌا   

Ü ساعدƘ علǏ تغيير مجرǎ الحياة      )النسب(Ü مميƨاƘ وراƛية    )بجاية(بعƯ مراحل النص    

Ƽ Üالنسب ǋنا   )الحجابة(  الƽردية نحو تبوأ الدرجة العليا ǑƼ سلم الرتب السياسية المغربية            

               Ǒمنưشر الƌالم Ǐǀيب ƚبحي Üطار العلمƍ Ǉالخروج م Ǉية دوƛل عودة الرتبة الوراǌس

نوع الرتب ǑƼ مختلف المراحل التǑ مرƘ بǌا الشخصيةÜ حيƚ أصبغǌا كƛيرا             الوحيد لت 
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              ǐالبراعة العلمية باسم العلم الذ ƚحي Ǉمرتبطة م Ơسوف تصب Ǒية التƨالعناصر الرم Ǉم

ǉƨحا-Ǉخلدو Ǉاب -.   

  : المحن-2

      Ǐللكلمة عل ǐا       "  يحيل الجذر اللغوǊواحدة المحن التي يمتحن ب Ûالمحنة ÛǃسǗا

Ü وǑƼ Ǒǋ النص الذǐ بيǇ أيدينا ترتبط           )1(....."اختبرǇ:  ن بليةÛ وامتحنǈ   م اǕنسان

" ƚحداǕبمجموع ا "ǐƨاعل المركƽطرف ال Ǉا مǌتǌية مواجƽوكي ÜǇالمح ǉذǌالمسببة ل.  

               Ưم مرǋحصد Ǉحي ÜǊومعظم شيوخ ÜǊاة والديƼبو ǏولǕا Ǌمحنت Ƙد كانƿو

  Ǉ749سنة  (  الطاعو ùǋ (     المصائب ال Ǐأول ǁذل ǇكاƼ Ü      Ʃƽالن ǉذǋ Ƈا الدنيا البتالǌأعدت Ǒت

           Ǌال استمرار دراستƍ اǋرƛأ Ǉال يذكر م Ǌأن Ǐحت Üمنةƌبي عبد     "المƈ شيخنا Ƨمجل Ɩولزم

                   ƅالشي ƭبع Ɩن شدوƈ ǍلƋ سنين Ƙǘƙ ǈة عليƅالقرا Ǎعل Ɩƻوعك ÛبليǑا Ŷا

     ǈليƋ üبو عنان فارتحƈ انƯالسل Ǉك     )2(....."واستدعا Ǒالوسيلة الوحيدة الت Ǉƍ Ü  ǎƨيتع Ǉا

                 ǁتر  Üالسابعة عشر ƨعمر ال يتجاو ǑƼ Ƣرحيل الشيو ǇǕ ÜةƇراǀال Ǒǋ Ǌمحنت ǑƼ اǌب

                   ǐالماد Ǌذائƹ ǑƼ Ǌمعين Ǉكا ǉأبا Ǉال أƍ ǁوما ذا Üبغياب الوالد ƾا تعمƹراƼ ǁوال ش

               ƾالطري ǑƼ متابعة السير Ǐعل Ǌيابƹ أصر بعد ǁولذل Ƣالشيو Ǉم ǉاǀتل ǐالذ Üǐوالمعنو

دوǋاÜ وǑǋ طريƾ الدرƩ وتحصيل العلمÜ حيƚ أưحǏ مستعدا لمواجǌة          الذǐ رسمǊ ال يع   

كل العراƿيل ǑƼ سبيل اللحاƾ بباǑƿ المشيخةƼ Üانتǀل ƍلǏ المغرب مواظبا علǏ حưور               

 ǉرادة والدƍ اǌيƼ ƾǀح Ǐكبير حت Ƙƿو Ưلم يمƼ ÜǑالعلم Ǌالمكانة العلمية(مجلس.(  

Ǒ عناǇ وƿد ساǋم ǑƼ الحدƚ      وكانƘ محنتǊ الƛانية Ǒǋ سجنÜǊ مǇ طرف السلطاǇ أب        

صحابتǈ مƲ سلƯان بجاية    [=  وƻƷلƖ عن التحưƻ في مüƙ ذلƿ       "  خطƋ ذاتǑ يسميǊ بالغƽلة     

 Ɩقاǘر العưنƈ  [   ǈعلي ƭوبادر بالقب ÛانƯيرة السلƷ من . ǈني داخلتƈ ǈليƋ نميƈ وكان فيما

Ưƈ ǃƙلƼ اǓمير محمدا ومازلƈ Ɩنا في        ...في ذلÛƿ فقبƭ عليÛ وامتحنني وحبسني      
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Ü وƿد تƛƋر لعدم ƍطالƾ سراحÜǊ تƛƋرا بالغا دƼعǊ للتوسل ƍلǏ            )1(....."عتقالƋ ǈلƈ Ǎن ǉلƿ   ا

  ǑƼ االستعطاف : السلطاǑƼ Ǉ ذلǁ مرارا بشعرǀƼ ǉد ƿال

  )2(....تسالمني طورا وطورا تحارب***       آأني على حكم الحوادث نازل 
          ƾيưال Ǒالمحيط العلم Ǉالخروج م Ǉƍ)Ʃالمحيط     )المجال ǑƼ و االنخراطÜ

   ƴالواس Ǒما يصطدم             )الرتبة(االجتماع Ǉسرعا ǐرد الذƽالمت Ǒبداية الوجود الذات Ǒǋ Ü

Ü الذǐ سيصبƠ مǇ اƼ ǇǓصاعدا المعطǏ الجوǋرǐ المرتبط بالذاǑƼ Ƙ             "بƽعل الغيرة "

      Ǌلتƛأم Ǉمنية للسيرة ومƨال Ƙتراƽمختلف ال  :           Ǒصƽالح Ʃالعبا Ǒأب Ǉد السلطاǌع ǑƼ

وخرجƋ ƖلǍ العرƒ  ونزلƖ     .....وكƙرƖ السعاية عندǇ فيÛ و التحذير من مكاني       ")  بجاية(

وكبƧ .  علǍ يعقوƒ بن علي ǃƙ بدا للسلƯان في ƈمريÛ وقبƭ علƈ Ǎخي واعتقلǈ ببونة             

    Ǘمواƈا ذخيرة وǊن بưبيوتنا ي  . ǈنư ƼƻخƉ3(......"ف(     ǑƼ Ǌولƿ ǁوكذل Ü   عبد Ǉد السلطاǌع

   Ǒالمرين ƨيƨنين           "  العǊب ǃني مقيƉب Ûان عبد العزيزƯالسل ǍلƋ الخبر ǌدƉن معي  .  وتƈو

Û فƉنƻذ من وقتǈ سرية من     ...وديعة ƈحتملǊا ƋلǍ صاحƒ اǓندلÛƧ تخيü ذلƿ بعƭ الƸواة        

واستكشƻني عن ذلƿ   ....وحملوني ƋلǍ السلƯان  ....تازا تعترضني ǗسترجاƱ تلƿ الوديعة    

Ûالخبر  ǈبيقين ǈعلمتƉالليلة في           .   ف ƿتل Ɩقمƈو ǈل ƖعتذرƉف ǃǉارقة دراƻم Ǎني علƻوعن

üعتقاǗد. اƸلقني من الƯƈ ǃƙ"....)4(.  

         ƩندلǕا Ǐلƍ انيةƛال Ǌرحلت Ƈناƛا أưأي Ǌولƿو"  Ǎلقƈالوزير ابن ماساي  [=و  [ ǍلƋ

               ǃǊƻسعƈو Ûƿلذل Ʃفاستوح ƒيƯني ابن الخƉما كان مني في ش ÛانƯالسل=] ƒصحاƈ

  .)5 ( ......"بƌجازتي ƋلǍ العدوة] اياƖالسع
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وǑƼ النص العديد مǇ اǕمƛلة التǑ تكشف عǇ مجموع المحÜǇ التǑ سببǌا ǋذا الƽعل              

             ÜǇللمكا ǉرة تغيرƛا بكǌǌد واجƿو Üيةƨة المركƽترة حياة الوظيƼ م للشخصية طوالƨالمال

              Ǐا منذ الصبǌجبل علي Ǒبة التǋالمو ǁممارسة تل Ǐلƍ ةƼاưƍ)ةƇراǀمختلف   )ال ǑƼ 

 ƘاƇاưƽة التعليم(الƽانظر وظي.(  

                   Ǌممارسة خدمت ǑƼ لبǀان Ǉبعد أ Üحمو Ǒأب Ǉالسلطا ƴم ƘكانƼ ةƛالƛال Ǌأما محنت

وكان ƈبو حمو قد رجƲ بعد      "لصالƠ السلطاǇ عبد العƨيƨ المرينǑ      )  السƽارة انظر الرتبة  (

Û فاستولǍ عليǊا وعلǍ   مǊلƿ السلƯان من مكان انتباذǇ بالقƻر في تيكورارين ƋلǍ تلمسان         

فنجا من نجا   ....  ƈ Ûن يعترضوننا بحدود بǘدǃǉ    ....سائر ƈعمالÛǈ فƉوعز ƋلǍ بني يƸمور     

وكنƖ فيÛǃǊ وبقيƖ يومين في قƻرÛǇ ضاحيا عاريا ƋلǍ ....منا علǍ خيولƋ ǃǊلǍ جبü دبدو

 Ɩن خلصƈ"..........)  1(            Ǐالسعاية عل Ǌأجبرت ƚحي ƩندلǕم اƛ ǏصƿǕالمغرب ا Ǐلƍ Ü

Ü )انظر الرتبة (اǕشخاص ƍلǏ تلمساÜǇ أيǇ عاود أبو حمو عرƯ السƽارة عليǊ مǇ جديد             

فاستوحشƖ منǈ ونكرتǈ     ":  وƿد جوبǋ Ǌذا العرƯ مǇ طرǊƼ بالرƯƼ ويبرر ذلƿ ǁائال          

      ƱاƯنقǗمن التخلي وا ǈرتƙƆ لما Ûسيƻن Ǎلنا    )2(....."علƿ ذا أولنا التبريرƍو Ü  :   ةǌج Ǉم Ǌنƍ

 لرƯƼ المنصبÜ ومǇ جǌة أخرƍ ǎحالة علǏ سر التǀلب المسكوƍ           Ƙعالم بالسبب المباشر  

  .عنǊ سابǀا

ومما سبƾ نستنتƝ أǇ نشوة  الشعور باالستǀرار ǑƼ ظل السلطاǇ المرينǑ لم تدم               

            Ƙالوشايا  ǉدư Ƙوتكالب ÜǊد استرد أبو حمو ملكǀƼ Üطويال)  ƧندلǓا ÛǍقصǓا ƒرƸالم( 

     Ǉامة الجبرية بتلمساƿǗا Ǐعل Ǌأجبرت Ǒالت        ƯƼير Ǌسية حادة جعلتƽمة نƨأ Ǌمتǋدا ƚحي Ü

:  أيǇ عرف أول أƨمة صحية يǀول      Û)انưر الرتبة (الرتب السياسية ويعƨل نƽسǑƼ Ǌ الǀلعة       

"                 üعندي مي Ƙفحد ÛŶا ƹƯمن ل ƿما تدار Ǘلو Ûنيةƙال Ǎبي عل Ǎوفƈ ƭرقني مرƯ ǃƙ

Ƨتون ǍلƋ والرحلة Ƨبي العباƈ انƯمراجعة السل ǍلƋ.....")3(.  
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ا يحƾ الǀول أǇ اƨǕمة السلطانية كانƘ سببا مباشرا ƍ ǑƼحياƇ معتǀداƼ ƘرعǊ             وǋكذ

ǀƼ Üد جاƘƇ لتوƿظ الشعور بưرورة العودة ƍلǏ الوطǇ حيƿ ƚبور            )اǗعتزاü السياسي (

              Ǌبلǀذا التحديد مستǋ Ƈوư Ǐورسم عل Ǌيưما Ǌاصال حدد بƼ اال استراتيجياƌبل وس ÜƇباǓا

  . طوال Ƽترة ƿƍامتǊ بتونƩ)ميةاǗشتƸاü باǓمور العل(الجديد 

وكانƘ محنتǑƼ Ǌ الǀاǋرة شديدة حينما ƹرƾ أǋلÜǊ وǑǋ محنتǊ العائلية الƛالƛة بعد              

وكنƖ عند وصولي ƋلǍ مصر بعƖƙ      ":  وƼاة والدÜǉ وسجǇ أخيǊ ويخبرنا عǇ تƽاصيلǌا ƿائال       

عن ولدي من تونÛƧ فمنعǃǊ سلƯان تونƧ من اللحاƼ بي اƷتباƯا بمكانيÛ فرƷبƖ من              

      ÛƒجاƉف ÛǃǊنƉفي ش Ǉعند Ʋƻن يشƈ انƯالسل  .....      Ûينƻفي الس Ƨفركبوا البحر من تون

فما ǉو ƈ ǗƋن وصلوا ƋلǍ مرسǍ اǕسكندريةÛ فعصƹ بǃǊ الرياÛƝ وƷرƼ المركƒ بمن               

Ü وواƾƼ ذلǁ كƛرة االحتجاجاƘ علǏ      )1("  .....  فيÛǈ وما فيÛǈ وذƒǉ الموجود والمولود     

ولǃ يكن ذلƿ شƉن من رافقتǈ من       ":  ف أǋل الدولة يǀول   أحكامǊ الưǀائية الصارمة مǇ طر    

القضاةÛ فنكروǇ عليÛ ودعوني ƋلǍ تبعǃǊ فيما يصƯلحون عليǈ من مرضاƖ اǓكابر              

  .)2 (" .....ومراعاة اǓعيانÛ والقضاƅ للجاǇ بالصور الưاǉرة

              Ǐلƍ انحرفƼ Üالمغرب ǑƼ Ǌعاش ǐال الذƨطور االعت Ǐلƍ المحنة ǉذǋ Ǌد أعادتƿو

ƌا      التشاǌيتƛية الرتب وعبǋم وكرا  "       Ɩواعتزم Ûدǉالز Ʋورج ÛƱوالجز ƒالمصا ǃưفع

    ƒني        .....الخروج من المنصƉلش ƖƷة وفرƻيưالو Ǉذǉ ان منƯاني السلƻعƈو Û...  " 

واستمر ǋƨ ǑƼدƛ ǉالƚ سنواÜƘ وƿد اƿتبƩ مǀƛ ǇاƼتǊ الدينية طريǀة عيƫ متميƨة يحدƛنا              )3(

Û وüư  )السلƯان الưاǉر (=فيǈ من مراعي نعمتǈ     ورتعƖ فيما كنƖ راتعا     "  :  عنǌا ƿائال 

                Ǎا علƻعاك Ûǈمن رب ǃوسل Ǎصل Ŷا üا رسوǊلƉقانعا بالعافية التي س Ûǈوعنايت Ǉرضا

                   ƲƯق Ŷمن ا ǘمƊم ƹليƉو تƈ في تدوين ǃقل üعماƋ وƈ Ûƒة كتاƅو قراƈ Ûǃعل Ƨتدري

         ǈونعمت Ŷا üضƻالسعادة ب Ƽومحو عوائ Û4  (.."  .صبابة العمر في العبادة(  Û  وظل–  Ǉاب 

Ǉخلدو-                 Ʃالدر Ǐلƍ ر الحياة الخداعةǋمظا Ǉمائال ع Ǉوانيƿ Ǉم Ǌسƽلن Ǌيدا بما سنǀم 
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              ǑƼ جديد Ǉب مƹال ورƨب االعتǋوبعد العودة ذ Ɲة الحưريƼ Ƈاưǀل ǉرƽس Ǐكير حتƽوالت

  ). 806ùǋسنة (حتǏ داǋمǊ العƨل اǕخير مǇ الưǀاƇ ) انظر الرتب(الرتب السلطانية 

يرتبط بالرتب السلطانية   "  الوشاياƘ"ر نستطيƴ الǀول أǇ المعطǏ الƛابƘ       وǑƼ اǕخي 

              Ǉليتمك ÜǊيحưتو Ǐعل Ǉالمح Ƙد عملƿو Üǐƨاعل المركƽسية الƽن Ǐرا سلبيا علƛا أƽمخل

لماذا تكƛر الذاƘ المركƨية مƼ Ǉعل الترحلÞ وليعǑ كذلǁ         :  الǀارƏ مǇ اǗجابة عǇ السƌال    

Ƽ يستمر ǐالذ Ǒالعلم Ǉيمة التكويƿةǌكوسيلة للمواج ǏولǕمنذ المحنة ا Ǌاستخدام Ǒ.  

Ƽالمحƍ ǇذǇ محطة للمكاشƽة عǇ كيƽية التصدǕ ǐشكال المحاسبة التǑ خưعƘ لǌا            

الشخصية المركƨية وتمتاǑƼ ƨ كونǌا تكشف عǇ الجǌد الذǐ يبذلǊ المƌلف ǑƼ المحاƼظة              

 ǐاالعتبار ƴƿالمو Ǐعل)Ǒاية التع)العلمǌاية نƹ Ǐلƍ Ǌمنذ احتالل Üريف.  

  :التاريơ-ج

   1-Ʊالصرا:  

 علǏ المادة الشخصية الخاصةÜ       -ابǇ خلدوǇ –تشتمل وظيƽة التعريف عند       

     Ƙƿالو ǑƼو Üيةƨبشخصية مرك ƾلجوانب ذاتية تتعل Ƣرƌة تǌج Ǉم ǑǌƼ Üوالتاريخية العامة

              Ǉة مƽا أنواع مختلǌنجم عن Ǒالت Üطربةưالسياسية الم ƚحداǕمجموع ا Ǉمưتت Ǌسƽن

ǐالنصالصراع الذ ƘاƇاưƼ مختلف ǑƼ سالميةǗمة اǕا Ǌعاشت .  

            ǁذل Ǐويتجل Üالعام والخاص Ǉج بيƨيم Üنسيجا واحدا Ǉوتشكال Ǉتتداخال ǇالمادتاƼ

ƿ ǑƼدرة الكاتب علǏ تحويل الحديƚ عǇ اǕحداƚ الخاصة ƍلǏ اǕحداƚ التاريخية                

ƍ ƩلǏ الحديƚ عǇ    السياسيةÜ ومǇ أمƛلة ذلǁ تحولǊ مǇ الحديƚ عǇ انتǀال أصلƍ ǊلǏ اǕندل           

         ǁالل بملǀالصراع حول االست ǑƼ ǉأجداد Ưشبيلية"دور بعƍ  "     ةƽوظي ǑƼ ǁحنا ذلưكما و

النسب وكذلǁ تحولǊ مǇ اǗخبار عǇ أحوال سلǊƽ باǕندلƍ ƩلǏ الحديƚ عǇ الصراع                

وƈجلƒ :    "كما يبدو ذلƿ ǑƼ ǁولǊ     "  الƽرنتيرة"المسيحǑ اǗسالمǑ الذǐ انتǏǌ بسǀوط       

   ƿ... ") 1(Û الƸƙورÛ فملƿ قرƯبة وƋشبيليةÛ وقرمونةÛ وجيان وما ƋليǊاالƯاƷية علǍ تل
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                 Ǌسبت Ǉبي ǊروعƼ سامǀصل وانǕجرة اǋ Ǒǋو Üيمةƨǌال ǉذǋ Ǉع Ưويسجل ما تمخ

Ʃوتون.  

وبانتǀال Ƽرعƍ ǊلǏ تونƩ يƌرƢ المƌلف لعدة صراعاƘ سياسية عرƼتǌا الدولة              

ƛم   Ü)انظر وظيƽة النسب  (   الجد اǕكبر  الحƽصية مǇ أبرǋƨا ذلǁ الصراع الذǐ انتǏǌ بمǀتل       

يتحول للتعريف بنشƋتÜǊ وǑƼ خالل ذلǁ يǀوم برصد أǋم حاƛة عرƼتǌا المدينة بعد نǌاية               

         Ǒالمرين Ǉالسلطا Ǐعة العرب علƿوا Ǒǋو ÜǑصƽالحكم الح) Ǉلحس Ǒول)  أبǀي  :"  Ɩفلما كان

ي الحسنÛ  واقعة القيروانƙ Ûار üǉƈ تونÛƧ بمن كان عندǃǉ من ƈشياƱ السلƯان ƈب              

   ƿفاعتصموا بالقصبة دار المل...           ǍلƋ انƯنجا السل ǃƙ Ûابن تافراكين ǈعلي ƭوانتق Û

         Ƽالمشر ǍلƋ وفر ابن تافراكين Ƨتون ǍلƋ البحر ƒورك Ûالعودة     )1("..سوسة Ǉم Ǉم تمكƛ Ü

ويصف .  ƍليǌا واالستبداد بحكمǌا لصالƠ مكƽولǊ مǇ بنǑ حƽص بعد خروج المرنييǇ منǌا           

- Ǉخلدو Ǉحول حكم             مشا -اب Ǉصييƽالح ƇمراǕصراع ا Ǉالحرب الناجمة ع ǑƼ Ǌركت

 Ʃة التعليم(تونƽانظر وظي(Ǒالعلم Ǌưرƹ ƾيǀبالمغرب لتح ƾأجل اللحا Ǉم Ü.  

               Ǉالمرنيي Ǉالعمومة م Ƈأبنا Ǉالصراع محتدما بي ǇكاƼ ǏصƿǕالمغرب ا ǑƼ أما

تǀالل بملǁ  حيƚ جسد رƹبة كل طرف ǑƼ االس       )  أبناƇ أبǑ عناÜǇ السلطاǇ أبǑ سالم      (

 ƍلǏ اǕندلÜƩ   -ابǇ خلدوǇ -المغرب وƿد انتǏǌ الصراع بمǀتل السلطاǇ أبǑ سالم وانتǀال         

ƛم ƍلǏ بجاية أيǇ يǀدم لنا صورة لصراع مƛل انعراجا ǋاما ǑƼ حياتǊ سببǊ نشوب الƽتنة                 

ƈحدƙتǊا المشاحة في   ...  وابن عمǈ السلƯان ƈبي العباÛƧ صاحƒ قسنƯينة      "  بيǇ سلطانǌا   

 Ǔحدود ا  üعما  ...            Ɲمن الدواودة من ريا ǃǊانƯوƈ ƒتنة عرƻال Ǉذǉ نار ƒوش  ... ǃƙ

وخرج السلƯان  ...  نƭǊ السلƯان ƈبو العباƧ سنة سبƲ وستينÛ وجاƈ ƧوƯان بجاية           

      ǈمدافعت ǃيرو Ŷبو عبد اƈ  ...     Ƨبو العباƈ انƯالسل ǈفبيت  ...    ƭورك Ûǈفي مخيم ǈوكبس

 لنا كيف ǋرب ƍلǏ بسكرةÜ وما تبƴ ذلǁ مǇ            وƿد ƿص Û  )2  (".....فلحقǈ وقتلǉ... ǈاربا

  ).انظر وظيƽة المحǇ( أưرار طالƘ اǕسرة
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   ƾد عمǀول– Ǉخلدو Ǉا   -ابǋدǌش Ǒالسياسية الت Ƙطراباưاال ǉذǋ Ɲنتائ Ǉم Ǌمعانات - 

Ü حيƚ نشبƘ صراعاƘ متعددة بيǇ الƨيانييǇ        )بسكرةÜ تلمساǇ (   أƛناƇ تنǀلǊ بيǇ     -أيưا

ǑƼ االستǀالل بحكم المغرب وƿد كاǇ للمƌلف دور كبير ǑƼ          والمرينييǇ سببǌا طمƴ كليǌما     

   Ǉة الرتبة  (دعم المرينييƽاستطاع          )انظر وظي ƚحمو حي Ǐأب Ǉالسلطا ƴم Ǌسبب محنت Ǉكا Ü

              Ǉبي ǁم حول الملǌواستمرار صراع ÜǇالمرينيي ǁكƽد تǌش ǁناǋو ÜƩاƼ Ǐلƍ اǌالنجاة من

ة اƼتراǌƿما بسببǊ كما يصرƟ بذاǁ       اللذاǇ كانƘ بداي  )  أبǑ العباÜƩ عبد الرحمǇ   (اǕمير  

وكان اǓمير عبد الرحمن يميƋ üلي ويستدعيني ƈكƙر ƈوقاتǈ يشاورني في ƈحوالƿ"  :            Ûǈائال

فƫƸ بذلƿ الوزير محمد بن عƙمان  وƷƈرǌ سلƯانǈ فقبƭ عليÛ وسمƲ اǓمير عبد                

          ǈليقوضن خيام ƹفحل ÛǇمن جرا Ɩوتيƈ نماƋ نيƈ ǃوعل Ûƿوزي ....  الرحمان بذل Ƙوبع Ǉر

          ǈƙالƙما لǊكان افتراق ǃƙ ÛدƸلقوني من الƯƉف Ûƿ1(".....مسعود بن ماساي لذل(  .  Ǌذا جعلǋو

     Ǉبي Ƙاالǀلعة  (يعرف عدة انتǀال ÜǇتلمسا ÜƩندلǕا(        Ǐلƍ المطاف للعودة  Ǌب Ǐǌانت ƚحي Ü

Ǌط رأسǀمس.  

وبالرƹم مǇ أنǊ استǀر بتونƨ Ʃاǋدا ǑƼ اǕمور السياسيةÜ مǀتصرا علǏ بƚ العلم              

التǑ أƹرƘ السلطاǇ بƎخراجǊ معǊ     )  انظر المحǋ Ǉ) Ǉذا  لم يمنƴ مǇ وجود السعاية         ƍال أ 

وقد شƼ ذلƿ عليƈ ǗƋ Ûنني لƈ ǃجد محيصا         :  "ƨƹ ǑƼوتǊ لدƴƼ المتمرديǇ عǇ توƨر يǀول      

]ǈعن[  ǈمع Ɩفخرج Û".....)2(          Ǐلƍ العودة Ƙكان Ǉالسلطا Ơالمعركة لصال Ƙحسم Ǉوبعد أ Ü

      Ǉرر السلطاƿ وبعد مدة ÜƩتون         Ǌالخروج مع Ǌعلي ƯرƼو Ưالغر Ʃƽانية لنƛ الخروج

. فخشيƈ Ɩن يعود في شƉني ما كان في السƻرة قبلǊا          :  "ويصف موǊƽƿ تجاǉ ذلƿ ǁائال    

Û وǉي مقلعة ƋلǍ اǕسكندريةÛ فتƯارحƖ علǍ السلƯانÛ           ...وكانƖ بالمرسǍ سƻينة  

            ƿذن لي في ذلƉف Ûفرضي ƅفي تخلية سبيلي لقضا ǈليƋ Ɩخ )3(......"وتوسل Ü  Ǉا مƼو

ǎذǕتل أو اǀال Ǐلƍ Ưالتعر.  
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   Ǉمư دǀول–  Ǉخلدو Ǉاب -         Ǒالت Ƙاصيل كل الصراعاƽامة بمصر تƿǗا Ƈناƛأ Ǌسيرت 

Ǒالنحو التال Ǐعل ǐرǋمختلف مراحل الحكم الظا ǑƼ اǌتƼعر :  

ƈ /Ƽر برقوǉاưان الƯد السلǊفي ع :  

لǑ عرƘƼ الدولة خالل Ƽترة حكمǊ صراعا حول الحكم ƿام بينǊ وبيǇ الموا                

دعا نواǀƼ"  ƒد  )  يلبغا الناصرǐ ( مǇ بنǑ جنسǊ وƿد تولǏ ذلǁ نائب حلب            (*)اليلبغاوية

               Ûǈلوائ Ɩوتح ǈوساروا في  جملت ǇجابوƉر فǉاưال Ǎلبا علƋ Ûمصر ǍلƋ الميسر ǍلƋ ǃالشا

         Ǉخرج عساكرƉف Ƽر برقوǉاưال ǍلƋ الخبر  ƶالجمعان بناحية     ......وبل ǌƅولما ترا

Ƽال  )1(...."دمش ƴويتاب Ü            استطاع Ǒتنة التƽال ǉذǌة بǀة كل الجوانب المتعلƇاưƍ لفƌم

  .السلطاƍ Ǉخمادǋا و العودة ƍلǏ دار ملكǊ بمصر

ƒ /فرج ǈد ابنǊفي ع :  

      Ǌالحكم توج Ǌترة واليتƼ Ƙدǌالططر  (ش ǁتمر مل(      Ƙطǀس ƚالشام حي Ǐلƍ Ǌبجيوش Ü

النƒǊ ووقƲ فيǊا من العيƘ و     .  واقتحǃ المüƸ المدينة من كü ناحية       "مدينة حلب   

        ǈلƙم Ƨد الناǊيع ǃما ل Ûǃواستباحة الحر Û2(......"والمصادرة(     Ǐلƍ ولما وصل الخبر Ü

مصر توجǊ السلطاǇ بجيشǊ لدƴƼ الططر عنǌا و صحب معǊ المƌلف بعد ÜǐǕ وما كاد                

               Ǐلƍ ل  راجعاƽǀƼ Ǌعلي Ưاǀلالنت Ǉيستعدو ƇمراǕا Ưبع Ǉالخبر أ ǉƇجا Ǐحت ƾيصل دمش

 وراǉƇ وكاǇ يساند الưǀاة والǌǀƽاư Ƈرورة طلب اǕماǇ          - ابǇ خلدوǇ  -مصرÜ وخلف 

Û فخشيƖ  ....وƈنكر البعƭ ما وقƲ من اǗستنامة ƋلǍ القوü       "  خوƼا علǏ استباحة المدينة   

 سلطاǇ الططر ناجيا بنƽسǊ وǑƼ أƛناƇ ذلƍ        ǁلÜǏ وطلب الخروج    )3(...."البادرة علǍ نƻسي  

 ما حǑƼ ƨ نƽسǊ مƋساة حرƾ الجامƴ        تم اƿتحام دمشƾ وƿد صور التنكيل بǋƋلǌا وكاǇ أشد        

       ƴطǀذا المǋ اǌل منǀنن Ǒعظم التǕقمشة      "اǓا Ưضرموا النار فيما بقي من سقƈو  ...... ǃفل

                                                           
لǀب للذǐ يمسǁ دواة السلطاÜǇ ويتولǏ مǇ اǕمور ما يلƨم ǋذا المعنÜǏ مǇ حكمÜ أو تنƽيذ أمورÜ أو                   :  مƽردǋا يلبغا    (*)

   ǐشندǀلǀانظر ال Üǁير ذلƹ  : ǍعشǓا ƞج   صبÜنشاǗصناعة ا ǑƼ Ü5        سسةƌميرية المǕالطبعة ا Ǉنسخة مصورة ع Ü
   .462 د ÜƘ صطÜ.المصرية العامة للتƋليف والترجمة والطباعة والنشرÜ د 
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             ƖدمǊوت Ûǈرصاص üفسا Ûǈƻسق ǍلƋ Ɩعƻوارت ÛǃưعǓا Ʋبالجام Ɩن اتصلƈ ǍلƋ تتوقد üتز

ƞفي الشناعة والقب ǈƸمبال ƶمرا بلƈ وكان ÛǈƯوحوائ ǈƻ1(....."سق(.  

ƿوأ              Ǌية حياتǀب ƫتركيا ويعي Ǐلƍ لǀينت Ǉأ Ǌعلي Ưيوما وعر Ǉيƛالƛخمسة و ǉام عند

ǑƼ رعايتƍ Ǌال أنǊ استƋذǑƼ Ǉ العودة ƍلǏ مصر التǑ وصلǌا Ü وظل مǀيما Ƽيǌا ƍلǏ نǌاية                  

  .النص

وƛيǀة )   شرƿا وƹربا  - ابǇ خلدوǇ  -التعريف برحلة (وǋكذا نستطيƴ الǀول أǇ ترجمة      

وخǏ الكاتب Ƽيǌا تسجيل كل اǕحداƚ التاريخية بدƿة المƌرÜƢ         تاريخية ناصعةÜ وصادƿةÜ ت   

  .ما جعلǌا تمƛل شاǋدا علǏ تدǋور الوƴư السياسǑƼ Ǒ معظم الدول التǑ انتǀل ƍليǌا

              Üالسيرة ǉذǌيمة لƿ Ǒتعط Ǒالت Ǒǋ رعيةƽة الƽالوظي ǉذǋ Ǉول أǀال ƾخير يحǕا ǑƼو

           ǀالح Ǉبي ƴكتابة تعريف يجم ǑƼ الكاتب Ɵر نجاǌتظ ƚحي   Üواالجتماعية Üة التاريخيةǀي

Ü وǋكذا كاǇ   )الجوانب الشخصية (والƽكريةÜ وبيǇ متطلباƘ التعريف بالشخصية المركƨية       

             Ǒالتاريخية الت ƚحداǕا ǁوتل Üلفƌا المǌعاش Ǒالخاصة الت ƚحداǕا ǁتل Ǉالسرد متلونا بي

ية يجمƴ  صنعǌا أو صنعǌا اǓخروÜǇ وǋو مجرد شاǋد عليǌاÜ ما جعل نص السيرة الذات             

  .بيǇ الكتابتيǇ التاريخية التسجيلية والملحمية الƽنية

  : النǊاية-5

ƈ-المصير  :  

 - ابǇ خلدوÜ-  Ǉ أǇ )المحǇ(ومǇ جملة ما يمكǇ أǇ يتƠư لǀارƏ الوظيƽة الƽرعية          

                Ǉعل مشيƼ ميالد أول ǏصƿǕبالمغرب ا ǏولǕا Ǌرتبت Ǌالوشاية(عرف منذ تولي  ( Ǉكا

  ).السجǇ( اسǑ السبب لتعرǕ Ǌưول عǀاب سي

              Ǒالمغربية الت ƘاƇاưƽمختلف ال ǑƼ الكاتب Ǌب Ǒǀظل يلت ǐالذ Ǉعل المشيƽذا الǋ

انتǀل ƍليǌاÜ حيƚ أصبƠ السبب الƛابƘ الذǐ يحƨƽ الشخصية علǏ الرحيل مباشرة بعد               

  .ظǌورÜǉ خوƼا علǏ حياتǌا ƍلǏ أǇ انتǏǌ بǌا اǕمر ƍلǏ مغادرة المغرب نǌائيا
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صر يستمر أǋل الوشاية ǑƼ المưايǀةÜ رƹم تلǁ اǗرادة          وبانتǀال الشخصية ƍلǏ م   

الصارمة التǑ كانƘ تتجدد مǇ طرف الكاتب ǑƼ كل مرة لمواجǌتǌا والưǀاƇ عليǌا بمجرد         

                 ǊƼدǋ ƾǀد حǀƼ Ǌمن ǎوƿأ Ǉكا Ǉالمشي ǁذا السلوǋ Ǉخر النص أƈ ǑƼ رǀي Ǌولكن Üاǋورǌظ

    Ƈاưǀال Ǉع ǉبعادƋول)  5(بǀي  :"    Ʋربي Ƨساد ǈعادوني      و خلعوا عليƈ ǃƙ ÛƖسنة س üوǓا 

                ƹتصاري Ŷواخر ذي القعدة من السنة وبيد اƈ مني ǈدالوا بƈ ǃƙ ÛƲعاشر شعبان سنة سب

  .)1(......"اǓمور

ونالحظ أǇ المƌلف ƿصد مǇ خالل سيرتÜǊ لƘƽ االنتباƍ ǉلǋ Ǐذا الƽعل بمجرد                

ب تلǁ النǌاية   ظǌروÜǉ حيƚ يƽصل الحديƚ عǇ أسبابǊ و نتائجǊ ليتمكǇ الǀارƏ مǇ استعا           

Ǌربتƹ ǑƼ اǌليƍ Ǐǌانت Ǒساوية التƋالم.  

وǑƼ اǕخير نصل ƍلǏ الǀول أǇ للمصير دورا حاسما ǑƼ السيرة الذاتيةƼ Üبمجرد              

الوƿوف عليǊ تنتǑǌ حكاية الشخصية وتتحƹ ƾǀاية المƌلف ƍ ǑƼيصال رسالتǊ المتجسدة             

المغربÜ (  اكمة ǑƼ   ǑƼ رسم صورة لالưطǌادÜ بưƽل ǋذا السلوǁ المرتبط بالسلطة الح         

ƾأسباب مصير          )المشر ƴم ƾتتعان ǉمما جعل أسباب مصير Ü– ƾوƨمر Ǉاب-   Ƙƽاختل Ǉƍو 

 .النǌاية

  Ǉƍ             الترابط ǑƼ لƛيتم Üمحكم Ǒيمنة ترابط بنائǋ Ǉمư Ǐتتوال ÜساسيةǕالوظائف ا 

ƍذ يبدأ المƌلف بذكر الحدƚ     .  المنطǑǀ الǀائم علǏ التغييرÜ الذǐ يربط جميƴ عناصر النص        

لبارƿ ǑƼ ƨصة حياتƛ Ǌم النتيجةƛ Üم الحدƚ الذǐ يليÜǊ ويرتبط التغيير بالروابط السببية               ا

Ü سبب خروجǊ مǇ تونÜƩ سبب سجنÜǊ       "اǕندلÜƩ سبتǊ "  سبب انتǀال اǕصل  (ومǇ أمƛلتǌا   

          Ƈاưǀال Ǉم Ǌلƨأسباب ع Üالمغربية ƘاƇاưƽلمختلف ال Ǌتƿارƽ2,  1(أسباب م  Ü3  Ü4  Ü5 (

.....ƣال(    ǐدƌد تƿو Ü            ƴالكتابة م Ǒưاختالط ما ǐأ ÜǑالتداع Ǐلƍ السببية أحيانا ǉذǋ

حاưرǋاÜ وǋذا ما يدƼعƍ ǊلǏ االستطراد Ƽيخرج عƍ Ǉطار الموưوع المخصص للعنصر            

ǎأخر Ƙوعاưمو Ǐلƍ.  
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مƴ اǗشارة ƍلǏ وجود بعƯ الروابط الƨمنية التǑ تǀدم واƴƿ السيرة ǑƼ تسلسل               

Ü خروجǊ مǇ تونƩ سنة     "Ü"732ùǋمولد749ùǋ  "ǉ"  سنة وƼاة والديƨ)  ǊمنǑ متعاƿب ومنǌا    

"753ùǋ  "     سنة Ƈاưǀال Ǉم ǊلƨعÜ806ùǋ"  Ü....ƣنجد الروابط       )ال ǁكل ذل Ǐلƍ ةƼاưƍو Ü

اǕندلÜƩ تونÜƩ المغرب اƿǕصÜǏ     (المكانية التǑ ترتب وحداƘ النص ومǇ أبرǋƨا          

Üالشام Üمصر ÜǇتلمسا Üبسكرة ....ƣال.(  

  :  المحدداƖ السردية-3

ترابط السابƾ سيسمƠ لنا بالكشف عǇ جملة مǇ المحدداƘ السردية الدالة           Ǉƍ منطƾ ال  

Ǒأدبية البنية كما يل Ǐعل :  

ƈ-ƹلƊالم :  

 -14-المƌلف مǇ خارج البناƇ النصÜǑ أǐ علƹ Ǐالف المجلد    "  اǕنا"  تظǌر صورة   

Ü داللة علǏ أǇ كل محتوياƘ المجلد مǇ تƋليǊƽ         - ابǇ خلدوǇ  –صريحة تǀتصر علǏ اللǀب     

Ƽ نص السيرةبما Ǐعل ǐيحتو ǐسم الذǀال ǁذل Ǒ.  

وǋ ǑƼذا  .وƿد عودتنا السير الذاتية أǇ نشǌد أسماƇ أصحابǌا بجانب عنواǇ الكتاب           

لكي تكون ǉناƿ سيرة  ": وǋو أنƼ  " Ǌيليب لوجوǇ "  االسم يتلخص وجود الشرط الƛابƘ عند       

سارد ذاتيةÛ وƈدƒ شخصي بصƻة عامةÛ يجƈ ƒن يكون ǉناƿ تƯابƼ بين المƊلƹ وال              

Ü وǋو ما استخدمǊ المƌلف بصورة جلية ǑƼ عنواǇ الجƇƨ الخاص             )1(....."والشخصية

بالسيرةÜ حيƚ يتبيǇ أǇ لǀب شخصية المƌلف ǋو نƽسǊ اللǀب الموجود علǏ الغالفÜ وتتم              

               Ǌترجمت Ƈناƛأ Üداخل نص السيرة ǊƼطر Ǉانية مƛ مرة Ơالصري ƾذا التطابǋ Ǐلƍ شارةǗا

فلما كانƖ دولة السلƯان ƈبي     "  :  يǀول)  ابǇ رưواǇ المالǑǀ  (  يǇ  لحياة أحد شيوخǊ الواƼد   

واǕنشاƅ والتوقيƲ والسر لمƊلƹ الكتاƒ عبد       ...  سالǃ جعü العǘمة لعلي بن محمد      

  .)2(....."الرحمن بن خلدون

                                                           
)1    ( Ǉيليب لوجوƼ  :    دبيǓا ơوالتاري Ƽاƙترجمة السيرة الذاتية المي Ü  :      ưالدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك ÜǑعمر حل Ƈا

  .24مÜ  ص Ü1994 1بيروƘ لبناÜǇ ط/ المغرب
)2  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14ص Ü836-837.   
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             Ǌǌوج Ǉر عƽلم يس ÜǊلنص ǏولǕربعة اǕالعناصر ا Ǉعناوي ǑƼ الكاتب Ǉونالحظ أ

 مƌلف  - ابǇ خلدوǇ  – استعمل عناويư Ǉمنية تشير ƍلǏ      بصƽتǊ المƌلف لترجمتǀƼ ÜǊد   

 نشƋتǊ  -4 سلǊƽ بƼƎريǀياÜ    -3 سلǊƽ باǕندلÜ Ʃ     -2 نسبÜǊ   -1:  (   كما يلǑ    –الكتاب  

 Ǌوحال Ǌم )ومشيختùد اسùùول بتحديǕصر اùùيبدأ التعريف بالعن Ǌنùولك  Ü  

 المتكلم داخل   Ƽصيغة.  )ƈ Ǘ"....)1ذكر من نسبي   :  "  ولǀب صاحب النسبÜ وبجانبǊ عبارة    

العبارة تحيل علǏ اسم يƴǀ خارج النص لشخص حǀيǑǀ يتطابƾ لǀبǊ مƴ الصورة الصريحة            

 -Ü مما يƌكد أǇ مسƌولية التلƽظ ǋ ǑƼذǉ العناصر توكل ƍليǊ          - المشار ƍليǌا سابǀا   -للمƌلف

ƈما "  :   ƍلƹ Ǐاية بداية العنصر الرابÜƴ حيƚ يعمد المƌلف ƍلǏ التصريƠ بذكر اǕنا            -أيưا

Ü كمƌشر علǏ بداية النشƋة اǕولǏ للشخصية المركƨيةÜ حيƉ".....)2(          ƚتي فƌني ولدƖ  نش

              Üاǌالخاصة ب ƚحداǕة اƇاưƍ Ǐعل ÜصاعداƼ ǇǓا Ǉساسية مǕالوظائف ا ƨتركي ƴǀسي

                Ǐادمة علǀعناصر النص ال ǑƼ ورƛيتم الع ƚلف حيƌوالم ǐالراو Ǉالنسب بي ƾيƛلتو

ة نǌاية الوظيƽة المركƨيةÜ وǋذا ما يƽسر تحول         مختلف أƿسام صيغة المتكلمƍ Üلƹ Ǐاي      

              ƾو سيسرد بمنطǌƼ رưالحا ǑƼ المستعاد Ǒưالما Ǉادمة  للداللة عǀالعناصر ال Ǉعناوي

الƽعل الدال علǏ الƨوالÜ ويƌرǑƼ Ƣ ذاƘ اǇǓ لمراحل الحياة الƽرديةÜ كما يستعاد عيشǌا              

  .علǏ أية حال

Ü حسب الذǐ سبƾ يتماƼ Ǐǋيǌا      -وǇ المƌلف عبد الرحمǇ بǇ خلد     -وعليǇƎƼ Ǌ سيرة  

المƌلف والراوǐ والشخصية المركƨيةÜ وليƩ مǇ التعǀيد ǋنا بشƇǑ وليƩ لدينا ƍال مƌلƽا              

Ü الذǐ تختǑƽ صورتǊ مباشرة  بعد        "عبد الرحمن بن خلدون   "واحدا حǀيǀيا واƿعيا ǋو      

  .اǗعالǇ عǇ الميƛاƾ لتتحكم ǑƼ وظيƽة الراوƼ ǐتǀصيǌا لتưطلƴ بمǌمة الǀص

ƒ-الراوي :  

            ǑƼ Ǒكل مراحل الحك ǑƼ ولةǀالم ǉذǋ ورưلح ƴالمتتب Ǉƍ" السيرة ƫيالحظ  "ن Ü

            ƚأحدا ǐيرو ǐالتعريف الذ ǑƼ يةƨف كشخصية مركƛالمك ǉورưنتيجة ح Ǌتشكل صورت

  .حياتǊ الخاصة
                                                           

  .795المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
  .795المصدر نƽسÜǊ ص )  2(



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  140

Ü أǇ   )شرط التطابƾ (ويلƽظ ǋذا السرد باستعمال ưمير المتكلمÜ وƿد رأينا سابǀا            

ǋشة ƍ ǑƼذابة الƽروƾ الƨمنية والسردية بيǇ السارد والشخصيةÜ          لǌذا الưمير ƿدرة مد   

حيƚ يتحول السارد ƍلǏ شخصية مركƨيةÜ وǋنا ال يعرف الراوǐ مǇ اǕحداƍ ƚال  بمǀدار               

فǘ يقدǃ لنا ƈي معلوماƈ Ɩو تƻسيراǗƋ ÛƖ بعد ƈن تكون           "  ما تعرǊƼ الشخصية المركƨية     

ǋ Ǒذǉ الحالة ƼاǕحداƚ ال تǀدم ƍال مƨ Ǉاوية         Ü وƼ )1(...."الشخصية نƻسǊا قد توصلƋ ƖليǊا    

        Ǌذا ما يسميǋ و ǐللراو Ǒعن جان بويون      "  المنظور الذات ǘنق ƹتودورو)  "  Ʋية مƊالر

Vision avec(   ا بالمعادلة التاليةǉويجسد Û  :  الشخصية=  الراوي".....)2(  . Ǉويستعي

لجمل السردية الطويلة   الراوǑƼ ǐ عرǊư لǌذا  السرد الذاتǑ باǕسلوب المباشر لصياƹة ا          

  .للتعبير عǇ الذاǑƼ Ƙ مختلف الوظائف اǕساسية

  Ǌولƿ Ǌلتƛأم Ǉوم  :  "           ǍلƋ لي وولديǉƉب Ɩƙبع ƧندلǓا ǍلƋ الرحلة Ɩجمعƈ ولما

              Ûبي يحيƈ انƯدة السلƻمن ح ÛƧبي العباƈ اǊصاحب ǍلƋ ǃǊل  Ɩوكتب ÛينةƯبقسن ǃǊخوالƈ

ƿنالǉ من ǈليƋ جيزƈو ÛƧندلǓا Ǎمر علƈ نيƈ3(....."و(.  

ووصلƋ ƖلǍ القدƧ ودخلƖ المسجدÛ وتبركƖ بزيارتÛǈ والصǘة         ":  وƿولǊ أيưا 

 ƅو بناǉ ذƋ ÛنƆالقر ƒشادة  بتكذيǕا من اǊلما في Ûالقمامة ǍلƋ üعن الدخو Ɩƻƻوتع Ûǈفي  

ǈليƋ üالدخو Ɩونكر Ûسيƻن ǈفنكرت ÛǃǊبزعم ƒمكان الصلي Ǎالنصرانية عل ǃمƈ".....)4(.  

   Ǉم Ǌائƽعƍ بعد Ǌولƿو   Ƈاưǀوشملتني       ":  )1( ال  Ûالرباني ƹƯتداركني الل ƒوعن قري

 في النưر بعين الرحمةÛ و تخلية سبيلي من ǉذǇ العدة التي لƈ -             ǃيدǇ اŶ  -نعمة السلƯان 

 Ɩعرف Ǘ و ÛاǊحمل ƼƯƈ-ا- كما زعمواǊلحƯ5 (....."  مص(.  

ظور ǌƼو يجد   ويجدر التنبيƍ ǊلǏ أǇ الراوǑƼ ǐ السيرة ال يتǀيد بǌذا الشكل مǇ المن            

Ü وذلǁ حيǇ يريد    )المنظور الموưوعǑ (نƽسǊ مرƹما علǏ االنتǀال ƍلư Ǐمير الغائب         

  .)1 (.......وصف اǗيماƇاƘ و اƼǕكار لباǑƿ شخصياƘ السيرة وصƽا تƨامنيا

                                                           
)1  (Ǒالسردي: حميد الحمدان ƫص بنية الن Ü 47.  
  .47المرجƴ نƽسÜǊ ص)  2(
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü876.  
)4  ( ÜǊسƽ1181-1180ص المصدر ن.  
  .1073المصدر نƽسÜǊ ص )  5(



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  141

دائما بمǊưر الرƊية مÛƲ فƌذا ابتدƍ بضمير  المتكلÛǃ         "  ولكǇ مư ƴرورة االحتƽاظ     

ئÛƒ فƌن مجرǌ السرد يحتưƻ مƲ ذلƿ باǗنƯباƱ اǓوü الذي           وتǃ اǗنتقاƋ üلǍ ضمير الƸا    

                ǈبما تعرف üǉالراوي جا Ǘالراوي و ǈلة بما يعرفǉجا Ɩن الشخصية ليسƉيقضي ب

Ü ويتم عرǋ Ưذا المنظور ǑƼ النص بواسطة اǕسلوب ƹير المباشر ǑƼ            )2(...."الشخصية

          ǋتجا ÜǇعنا Ǒأب Ǉف السلطاƿوصف مو ǑƼ Ǌول مختلف مراحل النص ومنǀي Ǌ  :  " فرفعوا

لƈ ǈن اǓمير ƈبا عبد اŶ اعتزǃ علǍ الƻرار ƋلǍ بجايةÛ وƈنǍ عاقدتǈ علǍ ذلƿ علƈ Ǎن                  

  .)3(...."يوليني حجابتÛǈ فانبعƘ لǊا السلƯانÛ وسƯا بنا

ƈ ǃƙن السلƯان ƈبا حمو لǃ يزü معتمǘ        "  :  وƿولǊ أيưا ǑƼ وصف أƼكار أبǑ حمو      

ووصü يدǇ مƲ ذلƿ بالسلƯان     .....ئü رياƝ لذلƿ  واستئƹǘ قبا .  في اǕجƒǘ علǍ بجاية   

ƈبي ƋسحاƼ بن السلƯان ƈبي بكر صاحƒ تونƧ من بني ƈبي حÛƫƻ لما كان بينǈ وبين                

  .)ƈ".....)4بي العباƧ صاحƒ بجاية وقسنƯينة وǉو ابن ƈخيǈ من العداوة

وǋكذا ƼالحكǑ يǀدم بتوالǑ المنظوريǇ حيƚ يبدو الراوǐ متذكرا للماÜǑư مƽسرا            

ب حدوǊƛ معلǀا علǏ العديد مǇ اǕحداÜƚ متعجبا حائرا ƨƍاƇ بعƯ الممارساƘ               أسبا

والسلوكاÜƘ وǋو ǑƼ كل ذلƍ ǁما مشاركا أو شاǋدا علǏ الكƛير مǇ اǕحداƚ السياسية و                

  : التالية  (*)التاريخية و يǀوم مǇ أجل ذلǁ بالوظائف

  :  وưيƻة تعبيرية-)1(

ة ǑƼ النص وتعبيرǉ عǇ أƼكارǉ ومشاعرǉ       ونǀصد ǋنا تبوأ السارد المكانة المركƨي     

Ü )1(وصف حالǊ بعد عƨلǊ مǇ الưǀاƇ       :  الخاصةÜ و تتجلǑƼ Ǐ بعƯ مواƴƿ النص مƛل       

فانتقلƋ ƖلǍ القاǉرة ƈوü ذي     "كما رأينا ذلǑƼ ǁ وظيƽة المحÜǇ وكذلǁ وصǊƽ لمصر يǀول           

                                                                                                                                                                                     
)1  (Ưمرتا ǁالسردي: عبد المل ƒاƯالخ üص تحلي  Ü196.  
)2  (Ǒالسردي: حميد لحميدان ƫص بنية الن  Ü48.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14ص Ü893-894.  
  .932المصدر نƽسÜǊ ص )  4(

Ü ديواǇ المطبوعاƘ   دخƋ üلǍ نưرية القصة   م:  بخصوص تعريف الوظائفÜ انظر سمير المرƨوÜǑƿ جميل شاكر        (*)
  .Ü Ƙ108- 110 ص .Ü د1الجامعية الجƨائرÜ الدار التونسية للنشرÜ ط
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البشرÛ القعدةÛ فرƈيƖ حضرة الدنياÛ وبستان العالÛǃ ومحشر اǓمÛǃ ومدرج الذر من              

 ƿوكرسي المل ÛǃǘسǕيوان اƋ1 (".........و(  

              ÜǑǀارة حماسة المتلƛǗ تمجد صاحب السيرة Ǒالت ƴاطǀالم ǁتل ǑƼ اưأي Ǐوتتجل

    Ǌولƿ اǌا ومنǌلتƛمƋويحتشد النص ب  :  "      üǉƈ ƒركƈوÛبجاية لقدومي ƒان صاحƯالسل üƻفاحت

يÛ ويقبلون يديÛ   وتǊافüǉƈ Ɩ البلد علي من كƈ üوƒ يمسحون ƈعƯاف         .  دولتǈ للقائي 

  .)2(......."وكان يوما مشǊودا

     Ʃتون Ǐلƍ Ǌبعد عودت Ǌولƿ ǁمن        "  :وكذل ǃلبة العلƯ علي üاƙان Ƨتون Ɩولما قدم

ƿبذل ǃǊتƻسعƈو ÛüاƸشتǗفادة واǕلبون اƯي Ûǃǉو سوا ǈصحابƈ".......)3(.  

     ƾالمشر Ǐلƍ اǌمن Ǌبعد خروج Ǌولƿمتسايلون     ":  و Ƨوالنا ÛǍالمرس ǍلƋ Ɩوخرج

 Ǎعلǃلبة العلƯ عيان الدولة والبلد وƈ ري منƙƈ".......)1(.  

)2(-  Ƽة تنسيƻيưصد التنظيم             : وƿ داخل السيرة ǐا الراوǌوم بǀي Ǒمة التǌالم ǁتل Ǒǋ و

                 ǁتل ǑƼ ƨوتبر ƚأحدا Ǉم ƾما سب Ǉذ يورد جمال تربط بيƍ Üالخطاب ƇاƨجǕ Ǒالداخل

: كتاب السابǀة المرƼوƿة بعبارتǑالمǀاطƴ الملخصة Ǖحداƚ سبƾ التعرƍ Ưليǌا ǑƼ أجƨاƇ ال  

  ).علǏ ما ذكرناǑƼ ǉ أخبارǋمÜ وكاǇ ما ƿدمناǑƼ ǉ أخبارǋم (

                ǁال ذلƛا ومǀمسب Ǌالسارد عمل Ɲيبرم Ǉة حيƽالوظي ǉذǋ Ǐد ينص علƿو  : ǁتل

          Ƙأصل البي Ǐلƍ اǌيƼ يشير Ǒية التƿدمة االستباǀة النسب  (المƽانظر وظي(   ƾاستبا ǁوكذل Ü

وعƨلǊ بعد سنة ونصف ƛم يعود ƍلǏ       "  خانقاǇ بيبرƧ "عǇ والية   ).18(الحديǑƼ ƚ العنصر    

التƽصيل ƼيǊ مباشرة ǑƼ العنصر الذǐ يليÜǊ وǑƼ النص العديد مǇ اǕمƛلة التǑ تتجلƼ Ǐيǌا               

ǋذǉ الوظيƽةÜ وƿد يتحدد ƍطار االستباƾ السردǑƼ ǐ بعƯ مواƴƿ النص بعبارتيǇ يوردǋما             

  ). بسبب أنا أذكرǉكما نذكرǇƍ ǉ شاƇ اÜŸ:( الراوǐ و ǋما

و يستعيǇ السارد بǌذǉ الوظيƽة أƛناƇ التعريف بنسبÜǊ         :   وưيƻة استشǊادية    -)3(

             Ǒخبار التǕكيد صحة اƋا متماسكة لتǌويجعل ÜǊالرواة حول نسب Ƙمرويا ƾوم بتنسيǀي ƚحي

                                                           
)1  ( Ǉخلدو Ǉم: اب Üƣص 14التاري Ü1058.  
   .896المصدر نƽسÜǊ ص)  2(
  .897المصدر نƽسÜǊ ص )  3(
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Ü التǑ تƨيد ǑƼ تƋكيد صحة نسبƍ ǊلǏ وائل         )ابǇ حƨمÜ ابǇ حياǇ   (  لم يعشǌا و منǌا أƿوال      

  .جر و ƹيرǋا مǇ اǕحداƚ التǑ تظǌر علǏ طول ǋذǉ الوظيƽة الƽرعيةبǇ ح

                                                                                                                                                                                     
  1057المصدر نƽسÜǊ ص)  1(
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  : وưيƻة Ƌيديولوجية -)4 (

ونǀصد ǋنا النشاط التƽسيرǐ للراوǐ وǋ ǑƼذا الخطاب التƽسيرǐ أو التƋويلǑ يوƿف            

        Ǌومن Ǌسر أسبابƽأو ي ǊيƼ ƚو يتحد ǉتنة   :  (  السارد سردƽال ƚسير سبب حدوƽت    Ǉسلطا Ǉبي

    Ǌعم Ǉبجاية واب"  Ǉة المحƽانظر وظي("         ǉجد Ǉسير سبب انحراف الرعية عƽت ǁوكذل Ü

وكان في كريƒ تحامü علǍ الرعية وتعصÛƒ فكان يتجǃǊ لÛǃǊ ويƸلư                ":  يǀول

ǃǊر            )1(....."عليƼومما يو Üأينما حل Ƙطرف السعايا Ǉم ǉادǌطưسباب اǕ Ǌƽا كشưوأي Ü

الذǐ يتيƠ لƽưƍ ǊاƇ رƌيتǊ     للراوǐ أداƇ وظيƽتǊ التƋويلية كونǋ Ǌو صاحب السيرة اǕمر           

               ǑƼ اǋالسيرة بحسب دور Ƙدم شخصياǀو يǌƼ Üǐالمرو Ǐعل ǐكرƽال Ǌƽƿالخاصة ومو

Ü )انظر وظيƽة التاريƣ  (حياتÜǊ حيƚ يربط السالطيǇ بالظروف التاريخية التǑ عاشوا Ƽيǌا          

          Ǒالحكم كما يل Ǐصور الصراع عل Ǉǋالذ Ǐلƍ Ǒيستدع ǐمر الذǕراد    :  اƼأ Ǉالمغرب بي ǑƼ

Ǖا       Ǉبي ƾالمشر ǑƼ و Üسرة الواحدة) Ǒالموال ÜǑالموال( و Ü) المغل ÜǑالموال(   ƩندلǕا ǑƼو Ü

 )Ǉالمسيحيي ÜǇالمسلمي.(  

  )5(-    ƵǘبƋ ةƻيưو   :          ƾارƽالم ǐوم الراوǀا يǌيƼ و ÜƏارǀرسالة لل Ʒبالƍ ǑƼ Ǐوتتجل

ياƹة لمرويǊ بنǀل حديƚ الراوǐ المتماǑǋ بمرويǊ بوصǊƽ شاǋدا علǏ الوƿائÜƴ وتƋتǑ الص           

سƉلƖ صاحبنا قاضي الجماعة    "اǗبالƹية باستخدام أسلوب السرد المباشر ومǇ أمƛلتǌا         

               Ɩربعين فقلƈ سنة ƛمن الح ǈالمقري مقدم Ŷبا عبد اƈ ƒرƸبالم ƅوكبير العلما ÛƧاƻب :

üفقا Ý رةǉالقا Ǉذǉ ƹكي : ǃǘسǕعز ا ƹيعر ǃا لǉير ǃ2(....."من ل(.  

صور البيئة تصويرا شامالÜ كما تعكƩ صورة        ت"  ƋƼنا الراوǐ "ومǇ كل ما ذكر     

               ǑƼ ǉرارǀوعدم است ÜǊوطن ƾƨلم لتمƋف المتǀƛالم ǁذل Üترةƽال ǁخالل تل Ǒف العربǀƛالم

Ǌل لưƼبل أǀمست Ǐلƍ Ǌاالتǀرة انتƛخالل ك Ǉم Ơوالطام ÜǊمنصب.  

                                                           
  .801-800المصدر نƽسÜǊ ص)  1(
)2  (Ǌسƽصالمصدر ن Ü1059.  
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  : الشخصياƖ -ج
1 _ Ɩبنية الشخصيا:  

 مǇ وجود Ƽرƨ ǑƼ ƾاوية       تǀترب السيرة مǇ أنواع السير السابǀةÜ علǏ الرƹم        

   علǏ ذاتǌا     - ابǇ خلدوǇ  -وطبيعة الرƌية الǀصصيةÜ وذلǁ بحكم انطواƇ شخصية         

الشخصية مǇ  "  اǕنا"ليكشف لنا علǏ مختلف مالمƠ      "  أنا"واختƽائǌا خلف ưمير المتكلم     

              ǑƼ Ǌولنا مالمح Üاǌصنع ǑƼ أو المشاركة ƚحداǕا ƴا بصنǌيƼ Ưǌين Ǒالت ƴưخالل الموا

  :لتالǑ النص كا

  . صورة الطƽل المالƨم للمجالƩ العلمية-

-     "   Ǒو العلم Ǒƽالعاط Ƈالعطا Ǉم Ƙالمو Ǌحرمت ǐالشاب الذ.  

  .الشاب الطموƟ لطلب العلم   "     -

-     "    ǇƼ ǑƼ صائدƿ نظم ǐالوصف (الشاعر الذ Üاالستعطاف ÜƟالمد (.  

  .) علميةÜ سياسية (المǀƛف الذǐ أƛبƘ تƽوǑƼ Ǌƿ رتب متنوعة    "    -

  . المتديǇ المƌمǇ بưǀاƇ اŸ و ƿدرÜǉ و الغيور علǏ مǀدساƘ اǗسالم-

-Ʃالمدر Üيرƽالس Üيرƨالو Üالكاتب Üالعادل Ǒưاǀال Üلفƌصورة الم .  

-     "   Ǌا حياتǌتƼعر Ǒالت Ƙالنكبا ƴجمي Ǌوج ǑƼ الصامد ǐالمتحد.  

  التǑ يǀوم النص     -  ابǇ خلدوǇƍ-     Ǉ مختلف دالالƘ الصور السابǀة تƋلف بال شǋ ǁوية          

Ü لǌا تƛƋير مباشر ǑƼ حياة      )...سالطيÜǇ وƨراÜƇ أصدƿاÜƇ أعداƇ   (بحشد شخصياƘ متعددة    

الشخصية المǌيمنة مǇ أجل ưƍاƇة كاƼة الدالالƘ السابǀة التǑ تǀوم مǇ أجلǌا الوظيƽة                

يتƠư بما  وǋكذا  .  المركƨية المتميƨة بالحركة والتطور مǇ ماǑư الكتابة ƍلǏ حاưرǋا         

    ǁش ǊيƼ Ʃول   -ليǀنا الƽو         - كما أسلǋو ÜǇليب لوجوƼ شرط ƾǀببن   "  تح ǃالتا ƼابƯالت

ƹلƊم صحة المعادلة التالية)1(....."الشخصية والسارد والمƛ Ǉوم Ü          :  

  . الشخصية= السارد=المƌلف 

                                                           
)1 (Ǉيليب لوجوƼ  :ص Ü38السيرة الذاتية 
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  : الدراسة العاملية -2

شخصياƍ ƘلǏ الدرجة التǑ     يƨخر عالم السيرة الذاتيةÜ بمختلف أصناف وأشكال ال       

               Ǐالسيرة عل Ǉو بما أ ÜǑƽتخت ǎر وأخرǌتظ Ƙشخصيا Üاǌا عد كل شخصياتǌيصعب مع

صعيد المادة الحكائية تǀوم علǏ التكƛيف مǇ حيƚ عدد الصƽحاƘ التǑ تتولد مǇ خاللÜǊ و               

بشكل دائم عناصر ووحداƘ حكائية جديدةÜ كاǇ مǇ الالƨم أǇ تبرƨ  وباستمرار                  

 تتصل بƎحدǎ تلǁ البنياƘ أو الوحداÜƘ الشƐ الذǐ دƼعنا ƍلǏ اعتبار              شخصياƘ جديدة 

  .       )1 (" .....امبراطورية الشخصياƘ"السيرة الذاتية وبدوǇ مبالغة 

              Ǐعل Ƈوưنسلط ال Ǉأ Üيامنا بالدراسة العامليةƿ Ƈناƛأ ǐرورưال Ǉم Ǉكا Ǌوعلي

   Ƙاƿا   (طبيعة العالǀا سابǌƽتم تعري Ǒالت(    Ǉالمتالحمة بي Ü     تشكل Ǒالت ƚحداǕو ا Ƙالشخصيا

  المحور الرئيƩ لمسار اǕحداƚ      - ابǇ خلدوǑƼ-  Ǉ حد ذاتǌا نǀطة تحول ǋامة ǑƼ حياة         

 Ǒالنحو التال Ǐعل ƇاưƼ البنية العاملية الخاصة بكل Ƙمختلف تجليا Ǐلƍ بغية الوصول:  

ƈ  _   üوǓا ƅضاƻال  )Ƨية خالل          ):  تونƨالمرك Ƙعل الذاƼ وعưمو Ǐلƍ النظر Ǉيمك ǉدǋ

 Ǒبة كما يلƹالر Ƙيعاƨتو ƾƼترة وƽال:  

  :  التǑ تتولǏ الذاƘ تحǀيǌǀا كما يتمƛل ذلǑƼ ǁ النموذج العاملǑ: الرƷبة العلمية -*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(Ǉطيǀص :  سعيد ي Üǐال الراوƿ92 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

حƚ االبǇ علǏ تحصيل مكانة الوالد محمد أبو بكر 

  علمية مرموƿة   

  Ǉخلدو Ǉاب

 +المساعد
 Ƙالذا

 ƾالمعي- 
  الوالد 

 Ʃتون Ƣشيو   

 Ƣالمغرب  شيو 

  Ǉخلدو Ǉابø 
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             Ǒبة التƹوع الرưو موǋ Üةƿتحصيل المكانة العلمية المرمو Ǉيكشف المخطط أ

 )المرسل(وجǊǌ الوالد   تعمل الذاƘ علǏ تحǀيǌǀاÜ وǑƼ اǇǓ نƽسǊ موưوع اǗرسال الذǐ ي          

   Ǉاالب Ǐلƍ) Ǌليƍ مجموع            )المرسل ǑƼ يجد ƚحي Ǌمتǌم ƨنجاǗ انصراف الطالب Ǉكما أ 

                 Ƙالذا ƩسيƋت ǑƼ لưƽا الǌل Ǉكا Ǒالمساعدة الت Ƙخانة المساندة الذوا ǑƼ Ǉليƛالمم

وǇƍ كاǇ الوالد ƿد ورد ǑƼ خانة المرسل والمساعد ǌƼذا يعنǑ أǋ Ǉذǉ الذاƘ                .  المتعلمة

  Ƙامƿ          ةǌبة موجƹر Ǒالتحصيل العلم ƾيǀتح ǑƼ Ƙبة الذاƹر ǇǕ Ǉعامليتي Ǉتيƽد .  بوظيƿو

  .اتسمǋ Ƙذǉ المǌمة بغياب الذواƘ المعيǀة مما أتاƟ للشخصية المركƨية تحصيل مبتغاǋا

*- Ơبالشيو ƼلتحاǗبة اƷر  : Ǒخالل المخطط العامل Ǉم ǁذل Ơưو يت:  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 ƛرية مǇ حيƚ عدد الممƛليǇ الذيƿ Ǉاموا بدور         نǌƽم مǇ المخطط أǇ خانة المساعدة     

Ǒأساس Ǒعامل : ƾيل ظروف التحاǌتس- Ǉخلدو Ǉبالمغرب-  اب  .  

           Ƙالذا ƴال بعد الصراع مƍ اǌبتƹر Ǐالحصول عل Ƙللذا Ǉلم يتس ǊنƎƼ ǁكل ذل Ǉم مƹو بالر

  .المعيǀة التǑ حاولƘ منعǌا مǇ الخروج مما دƼعǌا لالحتيال و تحǀيƾ الرƹبة

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉالمغرب اب ǑƼ Ƣبالشيو ƾااللتحا   Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ǉير أبو محمد بƨالو

 Ǉأصحاب المد ǇراكيƼتا

  Ǉخلدو Ǉكبر محمدابǕا ƢǕا
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ƒ _ƻاني الƙال ƅضا ) ǍقصǓا ƒرƸالم : (  

  يمكǇ النظر ƍلƼ Ǐعل الذاǋ ǑƼ Ƙذǉ الحǀبة       :     في عǊد السلƯان ƈبي عنان المريني        -1

   :وƾƼ تجلياƘ الرƹبة

  : و تتƠư مǇ خالل النموذج العاملǑ الخاص بǌا: رƷبة تعميƼ التحصيü العلمي -*

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ا يشير ƍلǏ حرية الذاǑƼ Ƙ      يتƠư مǇ النموذج خلو المعارưة مǇ أǐ عاملÜ مم         

مسعاǋا حيƚ تجد ǑƼ مجلƩ السلطاǇ أباعناǇ الƨاخر بشيوƢ المغرب و اǕندلƩ العامل              

  .الجماعǑ المساعدÜ الذǐ يعمƾ معارǌƼا العلمية

  :تتƠư وƾƼ المخطط العاملǑ التالǑ :  رƷبة الكتابة عن السلƯان -*

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب Ǒالتحصيل العلم ƾتعمي
  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ǉأبو عنا Ǉالسلطا Ʃمجل

 ƩندلǕالمغرب وا Ƣشيو

  Ǉخلدو Ǉابø 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 Ǉأبو عنا Ǉمنصب الكتابة السلطا Ǉخلدو Ǉليد ابǀخلد ت Ǉاب  Ǉو

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

ابǇ خلدوǇ   بعƯ الغواة  ø
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املÜ مما يدل علǏ وحدة الذاǑƼ Ƙ أداƇ         أول ما يمكǇ مالحظتǊ خلو المساندة مǇ أǐ ع         

          Ǒالش Ưالمعار ƴا مǌو صراع Üطرف المرسل Ǉا مǌمة المكلف بǌالمƇ   Ǐلƍ اǌب ǎأد ǐالذ 

Ǉة المحƽوظي ǑƼ ǁحنا ذلưكما و Ǉالسج.  

  :تتجسد الرƹبة ǋ ǑƼذǉ الƽترة كما يلǑ :  في عǊد السلƯان ƈبي سالǃ المريني -2

*- üفي كتابة الرسائ üاƸشتǗبة اƷالترسيمة العاملية التالية :  ر ǑƼ Ǉتتبي:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
             ǑƼ Ǉليƛمجموع المم ǑƼ تجد ƚا حيǌتƽلممارسة وظي Ƙالذا Ǒسع Ǉالترسيمة أ Ǉتبي

تǀليد الذاƘ منصب الكتابة    :  خانة المساندة العامل الجماعǑ الذƿ ǐام بدور عاملǑ موحد           

 الغيرة دƴƼ الذاƘ للصراع     لكǇ تحول ذاƘ الوƨير مǇ خانة المساعدة ƍلǏ المعارưة بƽعل         

Ǉتل السلطاǀاية مƹ Ǐلƍ اǌمع.  

3-         Ŷد الوزير عمر بن عبد اǊمغادرة        :   في ع Ǐلƍ Ƙالذا Ǐمنية تسعƨترة الƽال ǉذǋ ǑƼ

Ǒالنوذج العامل ǁة كما يكشف ذلƿالرتبة السياسية المرمو Ǉا عƛبح Ǉتلمسا:  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 Ǉخلدو Ǉاب Ǉكتابة رسائل السلطا ǑƼ االشتغال   Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

السلطاǇ أبو سالم 

 ƾوƨمر Ǉير ابƨالو 

  Ǉخلدو Ǉابƾوƨمر Ǉاب
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ذاƘ لتحǀيǊǀ يجرǋا نحو حلبة     نǌƽم مǇ النموذج أǇ موưوع الرƹبة الذǐ تتجǊ ال         

         ǐالسرد Ɲتحطيم البرنام Ǐيعمل عل ǐالذ Üƾالمعي ƴاالستعانة بالمساعد   .  الصراع م Ǉلك

تمكǇ الذاƘ مǇ تحǀيƾ رƹبتǌا حيƚ أƿنƴ المعارƯ بالسماƟ البǇ خلدوǇ بمغادرة                

  .المغرب

  : تنǀسم الرƹبة ǋ ǑƼذǉ الƽترة ƍلǏ ) :اǓندلƧ ( الƻضاƅ الƙالƘ _ ج

  : تتǑƼ Ơư المخطط العاملǑ التالǑ :ة في المكانة السياسية المرموقة  الرƷب-*

  

  

  

  

  

  

  

Ǌليƍ وعاالمرسل المرسلưلمو

  Ǉخلدو Ǉاب
مغادرة تلمساǇ بحƛا عǇ الرتبة 

 السياسية المرموƿة   

   Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

ǐماسا Ǉير مسعود بƨالو  Ǉخلدو Ǉاب Ÿعبد ا Ǉير عمر بƨالو

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

 Ǉخلدو Ǉابƿة  الرتبة السياسية المرمو   Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 ƾالخطيب(الصدي Ǉير ابƨالو( 

  السلطاǇ ابǇ اǕحمر 

 Ǉخلدو Ǉالخطيب اب Ǉاب Ƙل السعاياǋأ
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: نستنتƝ مǇ المخطط أǇ السلطاǇ والوƨير عامل ƛنائǑ مساعد ƿام باǕدوار العاملية التالية            

-  Ƙبال الذاǀالست Ǉالسلطا ǎير الوساطة لدƨالو   

   السلطاǇ تحǀيƾ المكانة العلمية المرموƿة-

الممƛل اǕول ǑƼ خانة المعارưة أدƍ ǎلǏ تحويل الصديƾ مǇ خانة المساندة             ولكǇ ظǌور   

                Ǉا وبيǌة بينƿتور العالƽب Ǐǌانت ǐنحو حلبة الصراع الذ Ƙمما جر الذا Üةưالمعار Ǐلƍ

ƾالصدي.  

*- ƧندلǓادرة اƸبة في مƷالر  :Ǒالتال Ǒالنموذج العامل ǑƼ Ǐتتجل:  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ƽالح Ǉالنموذج أ Ǉم Ơưيجعل           يت ǐالذ ƴƼو الداǋ الخطيب Ǉة ابƿصدا Ǐاظ عل

الذاƘ ترƹب ǑƼ تحǀيƾ الموưوعÜ حيƚ يتسنǏ لǌا بغياب الذواƘ المعارưة و ƛراƇ خانة              

 ǐا السردǌبرنامج ƾيǀتح Ǉم Ǉا تتمكǌمما جعل Ƙللذا Ǉالمساندي Ǉليƛالمساندة بالمم.  

جاǋƨا Ǒǋ االستǀرار Ǉƍ    ǑƼ المǌمة التǑ تتولǏ الذاƍ Ƙن     ):  بجاية  (  الƻضاƅ الرابƲ   _  د

 Ǒالمخطط العامل ǑƼ ǁذل Ơưة الحجابة كما يتƽممارسة وظي:  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

الحƽاظ علǏ صداƿة 

 ابǇ الخطيب 
ابǇ الخطيب  مغادرة اǕندلƍ ƩلǏ بجاية 

 -المعيƾ اƘ الذ +المساعد

 Ǒالت Ƈكتب االستدعا

بعǌƛا سلطاǇ بجاية 

 السلطاǇ ابǇ اǕحمر 

  Ǉخلدو Ǉابø 
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يكشف المخطط أعالǉ أǇ الرƹبة التǑ تسعǏ الذاƘ لتحǀيǌǀا Ǒǋ نƽسǌا موưوع              

     Ǌذات Ǐلƍ المرسل Ǌǌيوج ǐرسال الذǗا  .        ƚبة حيƹالر ƾيǀلتح Ƙالذا ǁتحر Ǉكما نالحظ أ

Ü ) الخطابة   (ذƿ ǐلدǉ رتبة الحجابة ưƍاƼة ƍلǏ الرتبة الشرƼية       تجد ǑƼ صديǌǀا السلطاǇ ال    

لكǇ ظǌور الذاƘ السلطانية المعارưة التǑ تمكنƘ مƿ Ǉتل الصديƾ وتƛƋرƘ بƿƋوال               

  .السعاياƘ مما دƴƼ الذاƍ ƘلǏ مƽارƿة بجاية

  الذǐ يمكǇ   - ابǇ خلدوǇ  - نجد أǇ الƽاعل المركǋ ǐƨو     )  :بسكرة  (  الƻضاƅ الخامƧ   _  و

ƍ النظر Ǒبة كما يلƹالر Ƙيعاƨتو ƾƼو ǊعلƼ وعưمو Ǐل:  

وتتمƛل ǑƼ النموذج   :   الرƷبة في اǗستقرار و الحماية من مǘحقة سلƯان بجاية             -*

 Ǒالعامل:  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉة الحجابة  ابƽوظي ǑƼ رارǀاالست   Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد

 Ÿأبو عبد ا Ǉالسلطا  Ǉخلدو Ǉأبو السلطااب Ǉ

 Ǒصƽالح Ʃالعبا

  Ƙل السعاياǋأ

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
 Ǉخلدو Ǉرار والحماية ابǀاالست

 
  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
 شيƣ بسكرة يوسف 

بǇ مƨنǑ وابنǊ أحمد 

 Ǉخلدو Ǉابø 
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Ǒرئيس Ǒام بدور عاملƿ كعامل موحد Ǌو ابن ƣالشي Ǉالنموذج أ Ǉم مǌƽمساعدة: ن  

ƹباƘ الưدية مما سǌل للƽاعل     بينما بǀيƘ خانة المعارưة Ƽارƹة مǇ الر      .   الذاƘ وحمايتǌا 

  .المركǐƨ تحǀيƾ الرƹبة

  :تتǑƼ Ơư المخطط العاملǑ:  الرƷبة في مشايعة صاحƒ تلمسان ǗسترجاƱ بجاية -*

  

  

  

  

  

  

  

  
             ǑƼ تجد ƚحي Ǉمشايعة السلطا Ǒǋ اǋƨنجاƍ Ƙالذا Ǐتتول Ǒرسالية التǗمة اǌالم Ǉƍ

           Ưور المعارǌظ Ǉلك Üالمساعدة Ƙالذوا Ɵبائل رياƿ اومة    مجموعǀم Ǉم Ǉيتمك ǐالذ

 . السلطاǇ و الǀبائل المساندة لǊ حال دوǇ استرجاع بجاية

Ǉƍ المǌمة اǗرسالية التǑ تسعǏ الذاǗ Ƙنجاǋƨا Ǒǋ        ):  تلمسان  (  الƻضاƅ السادƧ   _  ي

              Ǌة لưحمو المعار Ǒحركة أب Ǐعل Ƈاưǀأجل ال Ǉم Ǒالمرين ƨيƨعبد الع Ǉمشايعة السلطا

  :مليةويتمƛل ذلǑƼ ǁ الترسيمة العا

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

حب تلمساǇ مشايعة صاالسلطاǇ أبو حمو 
 

  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
 Ɵبائل رياƿ  Ǉخلدو Ǉأبو اب Ǉالسلطا

 Ǒصƽالح Ʃالعبا

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
 ƨيƨعبد الع Ǉالسلطا

   Ǒالمرين 

 Ɵبائل رياƿ الفƋاست ǑƼ Ǉمشايعة السلطا
 

  Ǉخلدو Ǉاب

 - المعيƾالذاƘ  +المساعد

 شيوƢ الدواودة 

 Ǒنƨم Ǉاب 

  Ǉخلدو ǇابǑنƨم Ǉاب 
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     Ǉالترسيمة أ Ǉم مǌƽن-  Ǉخلدو Ǉبسكرة          - اب Ǐلƍ ارةƽبالس Ǉطرف السلطا Ǉنا مكلف مǋ  

و العمل علǏ استمالة ƿبائل رياƟ مǇ أجل مساندة السياسة السلطانية حيƚ يجد ǑƼ مجموع               

الممƛليǑƼ Ǉ خانة المساندة العامل الجماعǑ الذǐ يǀوم بدور أساسǑ مساندة الذاǑƼ Ƙ الǀيام              

لكǇ أول ما يمكǇ مالحظتǊ تحول الممƛل الƛانƍ ǑلǏ خانة المعارưة مما دǌ  .               ƴƼابمǌمت

  .الذاƍ ƘلǏ المناƼسة التǑ انتƘǌ بمغادرتǌا لبسكرة

Ǉƍ الموưوع الذǐ ترƹب الذاǑƼ Ƙ تحǀيǋ Ǌǀو االستǀرار         :  العودة ƋلǍ الƻضاƅ الƙاني     _  

 Ǒالنموذج العامل ǁذل Ơưالرتبة العلمية كما يو ǑƼ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
             ǑƼ يجد ƚبة حيƹوع الرưمو ƾيǀلتح  ǐƨاعل المركƽانصراف ال Ǉالنموذج أ Ǉيبي

              Ǉالذي Ƈراƨبالو ǐرƛ ƾعنصر المعي Ǉنالحظ أ Ǉير العامل المساند لكƨمير والوǕا Ƙذا

      Ǐعل Ưبǀالسلطانية بال Ƙرو الذاƹأ-  Ǉخلدو Ǉالمساعدة        - اب Ƙتدخل الذوا Ǐلƍ ǎمما أد  

Ǒالش ÜǊسراح ƾطالƍ أجل ǇمƇ Ǌور خروجƼ Ƈاưƽمغادرة ال Ǐلƍ ǊعƼد ǐالذ.  

  _   Ƙالƙال ƅضاƻال ǍلƋ العودة  :          ǑƼ رارǀاالست Ǒǋ اǌǀيǀلتح Ƙالذا Ǐتسع Ǒبة التƹالر Ǉƍ

 Ǒالمخطط العامل ǑƼ ǁذل Ơưة العلم ويتƇراƿ Ǐواالعتكاف عل ƩندلǕا:  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب  Ʃرتبة التدري ǑƼ رارǀاالست
 

  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
 Ǒالمرين  Ǉمير عبد الرحماǕا

)ƫصاحب مراك (  

 ǐماسا Ǉير مسعود بƨالو 

  Ǉخلدو Ǉير ابƨالو) ÜǇماƛع Ǉمحمد ب

) سليماǇ بǇ داوود بǇ أعراب

Ǒالمرين Ʃأبو العبا Ǉالسلطا
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               Ǌǌيوج ǐرسال الذǗوع اưمو Ǌسƽو نǋ بةƹوع الرưمو Ǉيكشف المخطط أ    

- Ǉخلدو Ǉاب-                 Ǉالسلطا ǑƼ يجد Ǉأي ÜǊǀيǀلتح ƩندلǕا Ǐلƍ Ǌرحيل Ǌيلي ƚحي ÜǊذات Ǐلƍ  

ووƨيرǉ الذواƘ التƿ ǑامƘ بمساندتÜǊ لكǇ ظǌور المعارƯ الذǐ تم ƹƍراǉƌ مǇ طرف               

                Ǉتساند اب Ƙالرئيسية كان Ƙالذا Ǉأ Ǉالسلطا Ǐلƍ ǏǀلƋƼ Üةưالمغربية المعار Ƙالذوا

  .بƎبعادǋا ƍلǏ تلمساǇالخطيب Ƽغưب لذلǁ و ƿام 

  _     Ƨالساد ƅضاƻال ǍلƋ مة         :  العودةǌم ƯƼو رǋو Ǌǀيǀتح Ƙالذا Ǐتتول ǐوع الذưالمو Ǉƍ

  :السƽارة عǇ السلطاǇ أبǑ حمو و يتƠư ذلǁ مǇ خالل الترسيمة العاملية 

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب
 ƩندلǕا ǑƼ رارǀاالست

 مشتغال بǀراƇة العلم  
  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
 Ǉب Ÿعبد ا Ǉالسلطا

  اǕحمر 

 Ǉب Ÿير عبد اƨالو

  Ǉخلدو Ǉاب ǐماسا Ǉمسعود ب

مجموع الذواƘ المعيǀة 

 ƾالساب Ƈاưƽال ǑƼ 

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب
رƯƼ المǌمة السلطانية

 
  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
السلطاǇ أبو حمو  ابǇ خلدوǇ  أوالد عريف  



الفصل األول                                                                     
   أدبية السير

  156

             Ǒرئيس Ǒاموا بدور عاملƿ بخانة المساعدة Ǉليƛمجموع المم Ǉالترسيمة أ ǉذǋ Ǉم Ơưيت :

مما سǌل لشخصية           .  ƾ بưرورة التخلǑ عǇ تكليف الذاƘ بالسƽارة          ƿƍناع المعي 

-Ǉخلدو Ǉلعة-ابǀال بالƨم االعتƛ Üاǌبتƹر ƾيǀتح  .  

  _     üوǓا ƅضاƻال ǍلƋ و      :  العودةǋ ǐƨاعل المركƽال Ǉنجد أ-    Ǉخلدو Ǉوع    - ابưومو   

         Ǉويتبي Ʃليف والتدريƋمشتغال بالت Ʃرار بتونǀاالست ǑƼ بةƹو الرǋ ǊعلƼ    المخطط ǑƼ ǁذل 

 Ǒالعامل:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Ǒأساس Ǒام بدور عاملƿ المساعد Ǉأ ǉالمخطط أعال Ǉم مǌƽمساندة : ن- Ǉخلدو Ǉاب  

-                Ƙناع الذاƿƍ ǑƼ Ǉموǌيس Ǉالذي Ǉليƛبالمم ǐرƛ ةưعنصر المعار Ǉنالحظ أ Ǉحي ǑƼ  

ǌا  الذǐ أرǌǀǋا ودƼع   ƇالشǑ.  المساعدة بوجوب مشاركة الذاǑƼ Ƙ الحروب السلطانية       

Ʃتون Ǉللرحيل ع.  

   ) :القاǉرة ( الƻضاƅ السابƲ _ ي

Ǉƍ الذاƘ تسعǋ ǑƼ Ǐذǉ المرحلة ƍلǏ االستǀرار ǑƼ رتبة          :   في عǊد السلƯان الưاǉر      -1

 Ǒالمخطط العامل ǁة كما يكشف ذلƿعلمية مرمو:  

  

  

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب
 Ʃتون ǑƼ رارǀاالست

 مشتغال بالتƋليف 
  Ǉخلدو Ǉاب

 -المعيƾ الذاƘ  +المساعد
السلطاǇ أبو 

 Ǒصƽالح Ʃالعبا 
  Ǉخلدو Ǉة ابƼعر Ǉاب)ƴمام الجامƍ(  

Ǉبطانة السلطا  

 مشاركة الذاǑƼ Ƙ الحروب 
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اعد نǌƽم مǇ المخطط أǇ الذاƘ الرئيسية تسعǏ مǇ خالل االعتماد علǏ مساندة المس            

لكǇ نالحظ كƛرة   .  ƍلǏ خلƾ حالة استǀرار ǑƼ أǐ رتبة علمية تتوالǋا خالل ǋذǉ الƽترة             

الممƛليǑƼ Ǉ خانة المعارưة الذيǇ كانوا يظǌروǑƼ Ǉ كل مرة تتولƼ Ǐيǌا الذاƘ ممارسة               

الưǀاÜƇ التدريÜƩ والية   (وظيƽة علمية مما جرǋا للصراع الذǐ جعلǌا تتƋرجƠ يبǇ الرتب           

 ǉاƿالخنا(Ǐلƍ Üالسلطانية Ƙاة الذاƼاية وƹ .  

  ǋ ǑƼذǉ الƽترة ƍلǏ المحاƼظة علǏ        - ابǇ خلدوǇ  -يǌدف  :  في عǊد فرج بن الưاǉر      _  2

 Ǒالنموذج العامل ǑƼ ǁذل Ơưكما يت ÜƇاưǀمنصب ال:  

  

                                                                   

  Ǉخلدو Ǉاب

 +المساعد

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل
لمية االستǀرار ǑƼ رتبة ع

 مرموƿة 
  Ǉخلدو Ǉاب

 Ƙالذا ƾالمعي- 
أǋل الدولة وبعƯ  الưǀاة ابǇ خلدوǇ  السلطاǇ الظاǋر 

  أǋل الƨوايا 
  )سودوǇ(أمير الماخورية 

 +المساعد

 المرسل ƍليǊالموưوعالمرسل

  Ǉخلدو Ǉاب
 Ƈاưǀمنصب  ال Ǐظة علƼالمحا

 
  Ǉخلدو Ǉاب

 Ƙالذا ƾالمعي- 
الǀاǑư جمال الديǇ البساطǑ ابǇ خلدوǇ  السلطاƼ Ǉرج بǇ الظاǋر  
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      ƽال Ƙالذا Ǉأ ǉالنموذج أعال Ǉنالحظ م         Ǐظة علƼالمحا Ǐلƍ خالل دور المساند Ǉاعلة تعمد م

               Ƙكان Ǒة التưالمعار Ƙعل الذاƽب Ƙمرا ƚالƛ ǊيƼ ƠرجƋتت Ƙظل ǐالذ Ƈاưǀمنصب ال

                 ƴنƿأ ƚحي ǊƼدǋ ƾيǀتح ǑƼ ƾالمعي Ɵبنجا Ǐǌانت ǐالصراع الذ Ǐلƍ كل مرة ǑƼ اǋتجر

  .  نǌائيا عǇ منصبǊ-  ابǇ خلدوǇ -السلطاǇ بƎبعاد 

  مǇ   -أيưا-رǊư أǇ شخصياƘ السيرة الذاتية ترǑǋ ǎ         ونخلص مما سبƾ ع   

الذǐ تعرƯ لǊ الƽاعل المركǐƨ مƿ Ǉبل السالطيǑƼ Ǉ                  "  االưطǌاد"منظور أحادǋ ǐو    

) ƾالمشر Üالوشاية)المغرب Ǉير مƛƋبت Ü.  

وǋكذا ǀƼد ƿام السارد ببلورة الداللة التاريخية اǗيديولوجية المتمƛلة ǑƼ االưطǌاد            

 الشخصياƘ العلمية بƽعل الغيرة خالل ǋذǉ الƽترة الƨمنية و يتƠư ذلǁ مǇ             الممارư Ʃد 

 Ǒالتال Ǒخالل المخطط العامل:  

  
   

 +المساعد

  المرسل ƍليǊالموưوع المرسل
االستǀرار ǑƼ المنصب المرموƾ داخل المưطǌد  

 Ǌالمغرب وخارج 
  Ǉخلدو Ǉاب

 Ƙالذا ƾالمعي- 
 Ǉمجموع سالطي)Üالمغرب

اعدوÜ ǑƼ ǉ الذيǇ س)مصر

 تحǀيƾ الرتبة المرموƿة   

  Ǉخلدو Ǉل الوشايةابǋكانوا : أ Ǉالذي

يغاروǇ   مǇ مكانتÜǊ وƿد 

التǏǀ بǌم ǑƼ جميƴ الدول 

 التǑ عاƼ ƫيǌا 
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  : الضمير_ د

    Ǉأ Əارǀيبدو لل    - Ǉخلدو Ǉمير          -ابư ا باستخدامǌيƼ مƨد التƿ الذاتية Ǌو يترجم سيرتǋو 

لحقيقي للساردÛ  الزمن ا  و ǉي وضƲ بعد بين زمن الحكيÛ      "والغاية مǇ ذلǁ    .  المتكلم

           ƅمن الحاضر نحو الورا ƼلƯذا الضمير ينǊن السرد بƈ يتبين ƿذل ƭوم  )1(".....وببعǀيƼ Ü

               Ǐنص السيرة عل ǑƼ مير المتكلمưالسرد ب Ƈد جاƿو Üعلƽبال Ƙعƿو ƚباسترجاع أحدا

Ǉيǌرد : وجƽصل المƽخالل المن Ǉم Ǒưالما Ǉمƨال ǑƼ"يدور الكالم مباشرة حول " أنا ƚحي

وتبدو اǕحداƚ منưǀية علǏ مساƼةÜ والمتصل بالƽعل        .  ÜǊ مشكال بƌرة الحكǑ   المترجم ل 

نشÜƘƋ ربيÜƘ  :  (  الماǑư لتبياǇ الحركة واالنتǀال ومǇ أمƛلتǊ الواردة علǏ طول النص          

   ǊتǀƼرا ÜǑنظمن ÜǑامتحنن ÜǑأصابن(          Ǉمتصال باالسم لتبيا ǇحياǕا Ưبع ǑƼ كما ورد Ü

Ǌأخ(الملكية الخاصة ومن ÜǑƽسل ÜǑنسبǑأصحابÜǑ.(  

            ƴمير الجمư د يتنوع باستعمالƿ ميرưذا الǌالسرد ب Ǉونالحظ أ      "  Ǉبحسب ما  "  نح

 ƾالسيا Ǌيưتǀترة             :  يƼ ǑƼ Ǌد كتب سيرتƿ وأشرنا ƾالكاتب كما سبƼ ÜƩƽلتعظيم الن ǑتƋد يǀƼ

سلƽناÜ :  (ما يلǑ   )  Ü2  Ü3  1(  كاǇ يحتل Ƽيǌا مكانة عاليةÜ ومǇ أمƛلتǊ خاصة ǑƼ العناصر         

Ü أو يƋتǑ أƛناƇ سرد أحداƚ شاركتƼ Ǌيǌا الجماعة للتعبير عÜ(           Ǉ جدناÜ شيخناÜ صاحبنا   نسبنا

  Ǌومن ǁينا(المتكلم المشارǌانت Üخرجنا Üسلكنا Üارتحلنا. (  

Ü أǇ الراوǐ الذǐ يعتمد علǋ Ǐذǉ الصيغة لتǀديم نصǊ            )انظر المƌلف (  وكما رأينا سابǀا    

ư Ǐمير الغائب داللة علǏ أǇ السرد سيتحول        سيưطر ƍلǏ االنتǀال مư Ǉمير المتكلم ƍل      

  .       ǋويتǌا مƴ الشخصية المركƨية و المƌلف و الراوƾǐللحديƚ عǇ شخصياƘ ال تتطاب

                Ǐتصريحا عل Ʃنص السيرة الذاتية لي ǑƼ مير المتكلمư Ǉول أǀال Ǉنا يمكǋ Ǉوم    

            Ǌويتǋ ƾتتطاب ǐلف الذƌالم Ǐحالة علƍ وǋ بل ÜطǀƼ ƾالنط Ƙƿور وưالشخصية   الح ƴم 

المركƨية والراوƼ ǇǕ ÜǐيǊ تصريحǊ بǌويتǊ الƽردية المƌسسة علǏ تجربة خصوصية             

تǀوم علǏ الƽرادة بحيƚ ال تسرǐ عليǌا المǀارنة بتجارب Ƽردية مغايرةƼ Üالưمير بǌذا               

                                                           
)1  ( Ưمرتا ǁالسردي: عبد المل ƒاƯالخ üصتحلي Ü 196.  
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  .المعنǏ أصبƠ يطابƾ كل الدالالƘ الخاصة بصاحب التعريف 

  :  اǗسǃ العلǃ-و

Ü أǇ السارد يتبǑƼ ƴ عنواǇ سيرتǊ نظاما اسميا يتم ƼيǊ            )نظر المƌلف ا(   لǀد رأينا سابǀا    

              ƩندلǕا ǑƼ كبرǕباسم الجد اÜ ب المرتبطǀناع اللƿ Ƈورا Ǒلالسم الشخص ƾالتغييب المطل

الذǐ يحدد أصل النسب بمختلف ƼروعǊ التǑ سيروƿ ǐصتǌا داخل العناصر الƛالƛة               

ǏولǕا.  

عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن       "   بمتوالية اسمية       ƛم ينتǀل ليƽتتƠ التعريف بالنسب    

محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن Ƌبراǉيǃ بن عبد الرحمان بن                    

Ü حيƚ تكشف ǋذǉ المتوالية منذ بدايتǌا عǇ االسم الشخصǑ المغيب مرƼوƿا            )1(".....خلدون

ƼيǊ صاحب النسب علǏ    بƋسماƇ بǀية أƼراد أسرتǊ التǑ تعتبر السند الذاتǑ الذǐ يعتمد             

  ) .عبد الرحماǇ بǇ خلدوǇ ( الذاكرة لتعييǇ الǌوية الكاملة للمƌلف 

   ونالحظ أǋ Ǉذا التعييǇ يǑƽư علǏ الميƛاƾ الذǐ يعǀدǉ المƌلف مƿ ƴارƏ سيرتǊ الذاتية              

               ǀالل Ǐلƍ Ǒالشخص Ǌانتساب اسم ƾيǀتح ǑƼ ةƿالد Ǐمعن Ǌذات ǑƼ ببعدا مشخصا يحمل Ü

  Ǖالداللة ا ǇتكوƼ              والخاص Ü مباشرة Ǒالذات  Ǉالتعيي Ǒيل ǐالسرد الذ ǁخالل ذل Ǉبعد م

  .بǀصة اللǀب 

            Ǉرخيƌالم ƨوال أبرƿƋاالستدالل ب Ǐا علǌيƼ يعتمد Ǒصة التǀال ǉذǋ)  ةƽانظر وظي

المسƌول عǇ  )  خلدوǇ(Ü مǇ أجل تƋكيد حǀيǀة الوجود االجتماعǑ لصاحب اللǀب           )النسب

طǇ االختيارǐ و توارƛتǊ أعǀابƼ Ǌيما بعدÜ وǋذا ما جعلǊ           بناƇ المجد الذǐ اشتǌر بǑƼ Ǌ المو      

  . يǀتصر ǑƼ عنوانǊ علǏ ذكر اللǀب- ǑƼ اعتǀادنا-

              Ǌخاطب Ǒالكنية المغربية الت Ǐالنص عل ǑƼ ورناƛخاصة بعد ع Üناǋ Ǌوالجدير بالتنبي   

         Ǌليƍ Ǌرسالت ǑƼ أبو حمو Ǉا السلطاǌبو زيد عبد الرحمان بن خلدون      "  بƈ ǈقيƻ2(.."...ال( Ü

 ƾالمشر ǑƼ Ǌر بǌاشت ǐالذ Ǒب الشعبǀالل ǁباسمي "وكذل ƹزيد في التعري ǃƙ=]ان  عندƯسل

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơصالتاري Ü 795  
  902نƽسÜ Ǌ ص)  2(
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Ǉƍ Ü الدƿة السابǀة ǑƼ تحǀيƾ االسم الشخصƈ.....")1( ǑنيÛ  القاضي المالكي المƸربي] الƯƯر

  Ǉأمري Ǉول:  ناشئة عǕا  :          Ƙذا ارتبطƍ الكنية ǉذǋ Ǌƛستحد ǐالذ ƫوالتشوي Ʃاللب Ǉالخوف م

الكنǍ المتƻشية في الدولتين الحƻصية و الموحدية ǉي في         "سم ويرجƴ ذلƍ ǁال أǋ Ǉذǉ       باال

     Ʋالواق Ʋم Ƽƻتت Ǘ نعة وƯحية و مصǘƯمحمد .........الحقيقة اص ǈمن اسم ƿذل üاƙوم Û

Ǘ Û كما كان الشƉن     .........Ǘ يقاü فيƈ ǗƋ ǈبو عبد اÛ Ŷ و زكريا Ǘ يعرǗƋ ƹ بƉبي يحي               

Û فينتسƒ الرجü   ......جرƖ بǈ عادتǃǊ في القرون اǓولǍ من باƒ التبجيü           عند العرƒ و  

ǇدǗوƈ البكر من ǃاس ǍلƋ".....)2(.    

 المباǋاة مƴ اللǀب العائلǀƼ Ǒط       Ǌالخوف مǇ ارتباط اللǀب الشعبǑ الذǐ يǀصد ب        :  ƙانيا  

     Ǒالمغرب Ǒالمالك Ǒưاǀال ƠيصبƼ-  Ǉخلدو  Ǉاب-       Ƽمعر Ǐلƍ ل المغربǋأ ǐتدǌال يƼ Ü   Ǌة أن

Ǉيريƛالك Ǌراد أسرتƼية أǀب Ƈأسما ƴحينئذ م ǊيشتبƼ Ǉ3(عبد الرحما(.   

وǋكذا Ƽاسم العلم ǋ ǑƼذǉ السيرة ǋو ذلǁ الƛابƘ الƽردÜ ǐ الذǐ يحدد كينونة                 

Ü التǑ تنطبƾ عليǌا كل دالالƘ الرتبة        )االسمÜ اللǀب (الشخصية المكتملة بتحǀيƾ الǌوية     

   ƨالصورة الكلية         االجتماعية الخاصة بالشخصية المرك ǁاية السيرة تلǌن ǑƼ تشكل Ǒية الت

               ƴظ جميƽو حǋيام التعريف وǀل ƩساǕدف اǌال ƾǀيتح ǁلف وبذلƌالم Ƙالمرتبطة بذا

  .البياناƘ الخاصة بصاحب الكتاب

  

  

  

                                                           
  .1203نƽسÜ Ǌ ص)  1(
)2    (   Ǒالدار العربية للكتاب     :أحمد التجان Ü Ǒط   رحلة التجان Ü        Üد ط Ü Ʃتون Ü ليبيا Ʃأنظر   1981رابل Üم:  Ǉدمة لحسǀم

ƨم ÜوÜص م Üابǋعبد الو Ǒحسن             .  
)3  (ƨص م Ü Ǌسƽن ƴالمرج.  
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Ǘوƈ- يدǊتم :  

ƈ-الرسالة ƹتعري  :  

الرسائل أو الترسل مǇ أشǌر الصناعاƘ اǗنشائيةÜ التǑ كانƘ تشكل نوعا           :   لƸة -1

               Ʒتصو Ƙكان ƚحي ÜسالميةǗارة اưالمرتبطة بالح ÜدبيةǕنواع اǕائمة اƿ ǑƼ اƨبار

  .محتوياƘ اǕدب اǗسالمǑ الǀديم عبر العصور المختلƽة وǑƼ شتǏ البلداǇ والدول

ونظرا لǌذǉ الشǌرة الواسعةǀƼ Üد ƼسƠ المجال للعديد مǇ اللغوييǇ الذيǇ اǋتموا              

: صاحب اللساǇ الذǐ أورد المعنǏ اللغوǐ للكلمة ƿائال        :  بتعريف ǋذا الÜǇƽ مǇ أبرǋƨم    

"üرساǕا  :         üوالرسي üالرسالة والرسالة والرسو ǃسǗوا ÛǈليƋ üرسƈ وقد Ûǈالتوجي..... Û

   Ɗالرسالة ي Ǎبمعن üوالرسو    üوالرسو Ûويذكر Ƙخبار الذي       :  نƈ Ʋة الذي يتابƸفي الل Ǉمعنا

ǈƙ1(..."بع(.  

  وƈرسلǈ في     .راسلǈ مراسلة فǊو مراسü و رسيü     "  :  أما صاحب الصحاƼ Ɵيǀول   

         üرس Ʋوالجم üو رسو üو مرسǊا  (  رسالة فǊبتسكين السين وضم......(  üوالرسو Û

  .)ƈ....")2يضا الرسالة

       Ǉدامة بƿ ولƿ الرسالة حسبƼرƽنا         "جعƈو ǘترس üترسƈ Ɩمن تراسل üالترس

مترسÛü وǗ يقاü ذلǗƋ ƿ لمن يكون فعلǈ في الرسائü قد تكررÛ وراسü يراسü مراسلة                

                ƼشتقاǗا üصƈو Ûفي المراسلة ƿقد اشتر ǈو ومن يراسلǉ ذا كانƋ ƿوذل Û üو مراسǊف

                  ǃاس ǈل Ƽفاشت ÛƒاƷ من بعد و من ǈب üيراس ǃǘك ǈنƈ ƿالرسالة[  في ذل  [ üالترس

 ƿ3(".....والرسالة من ذل(.  

          Ǒǋ ǑصلǕا اǌومǌƽم ǑƼ الرسالة Ǉلنا أ Ơưيت ǐاللغو ƴưمجموع :   وبحسب الو

مشتǀاƘ مادة رسل تدور جميعا حول محور واحد ǋو التواصل بالǀلم أو اللساǇ والتواصل              

                                                           
  .284 -283ص ) مادة رسل(مÜ 1968 Ü  دار صادر بيروÜƘ د طÜ لسان العرƒ: ابǇ منظور ) 1(
)2 (ǐƨالرا :Ɲص مختار الصحا Ü 242.  
المطبوع (طǊ حسيǇ وعبد الحميد العبادÜǐ مطبوعاƘ كلية اǓداب مصر        :  Ü تحǀيƾ نƙرنقد ال :  أبو الƽرج ƿدامة بǇ جعƽر    )  3(

: Ü نǀال عǇ الطاǋر محمد تواƘ     95مÜ ص 1983طÜ.    Ü  وكذلǁ مطبعة دار الكتب المصرية الǀاǋرةÜ د         )الخامƩ عشر 
 مÜ  1993طÜ  .  ئرÜ د Ü ديواǇ المطبوعاƘ الجامعية الجƨا    ƈدƒ الرسائü في المƸرƒ العربي في القرنين السابƲ والƙامن        

  .69ص
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                Ǐشخص مساعد يدع ƾطري Ǉع Ǌليƍ مرسل Ǐلƍ مرسل Ǉال الرسالة مǀانت ǉرǋجو ǑƼ :

 .لرسو

ƒ- حاǘƯاص :            Üاللغة ǑƼ Ǌعلي Ǒǋ عما ƴƽترت Ǒاالصطالح Ǐالمعن ǑƼ الرسائل Ǉƍ 

ƯراƹǕا متعددة اǌجديدة تجعل Ǒمعان Ǉا مǌعلي Ǒƽưلما ي ǁوذل.  

       Ǉو كوǋ تنوع الرسائل ǑƼ مور       "  والسببƈ اǊرسالة والمراد في Ʋي جمǉ üالرسائ

قريƈ ƭو مƻاخرة بين    يرتبǊا الكاتÛƒ من حكاية حاü من عدو ƈو صديƈ ÛƼو مدƝ وت             

               Ǝالمنش ƒديǓن اƈ Ƙمن حي üرسائ Ɩوسمي Ûǌذا المجرǉ مما يجري ƿير ذلƷ وƈ شيئين

                 Ɩالمكاتبا ǈب ƞتتƻتتحة بما تƻم Ûüا بصورة الحاǊمخبرا في ǇيرƷ ǍلƋ اǊب  ƒا ربما كتǊل

  .)ǃƙ.....")1 توسƲ فيǊا فافتتحƖ بالخƒƯ  و Ʒيرǉا

      Ǒǋ الƿ Ǉحي Ǒاشمǌأحمد ال ƾوربما صد  :"   ǃبلسان القل ƒائƸبة الƯمخا…....  Ʋم Û

               ƒالكات üحواƈ مراعاة Ʋة مƸبة البليƯريقة المخاƯ يǉ ريقة المكاتبةƯد وǘتباعد الب

  )2("....والمكتوƋ ƒليǈ والنسبة بينǊما

  Ǒǋ Ǉذƍ الرسالةƼ  :"            Ûو عامةƈ ون خاصةƊعن ش ǈخر معبرا فيƆ ǍلƋ Ɗامر ǈما يكتب

     Ǘ موجزة Ǎذا المعنǊعادة        وتكون الرسالة ب ƒا الكاتǊفي ƼلƯوين Ûورا محدودةƯس ǌتتعد 

ƼنƉو تƈ Ʋتصن ǘب ǈسجيت Ǎعل .Ʋدبي رفيƈ ǌمستو ǍلƋ اǊب Ʋƻ3(......"فيرت(.  

         Ǒللرسالة الت Ǒسƽالن Ǐالمعن Ǐالعبارة عل ǉذǋ د تدلƿا   وǌب ƚخر     "يبعƆ ǍلƋ نسانƋ

 في حيز في ƷرƷƈ ƭلƒ ما يكون محƭ شخصي ƈ ǗƋن الرسائü اǓدبية لǃ تنحصر يوما

ǉذا المǊƻوǃ الضيÛƼ فǊي مǊمة يتمرƧ بǊا اǓديƈ ƒو الƻنان من خüǘ اƙǑار التي                 

  .ǑƼ Ü مختلف الموưوعاƘ الدنيوية )4(......"يبدعǊا

 ونتيجة لǌذا المعنǏ تظǌر الرسائل ǑƼ تجلياƘ مختلƽة لعل أبرǋƨا الرسائل               

  .الديوانية الرسائل اǗخوانية

                                                           
)1  (ǐشندǀلǀال  :ǍعشǓا ƞج صب Ü14 ص Ü138.  
)2    ( Ǒاشمǌأحمد ال  :      ƒة العرƸل ƅنشاƋو Ɩدبياƈ في ƒدǓر اǉج   جوا Ü1     د ÜǇلبنا Ƙبيرو Üسسة المعارفƌم Ü  . د Üط  . ÜƘ

   .44ص
   .122مÜ صÜ1 Ü1979 دار العلم للمالييÜǇ بيروƘ لبناÜǇ طالمعجǃ اǓدبي: جبور عبد النور)  3(
   .122المرجƴ نƽسÜǊ ص )  4(
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2 /üالرسائ Ʊنواƈ:  

  :رسائل بحسب أƹراǌưا ƍلǏ تنǀسم ال

ƈ- الديوانية üالرسائ  :              Ǒة و يعنƽالخلي Ǉديوا Ǉتصدر ع Ƙكان Ǒالرسائل الت ǁتل Ǒǋ و

بƉمور الدولة و شƊونǊا السياسيةÛ ولذا يحرƫ علǍ دقة المعلوماƖ ومراعاة           "  Ƽيǌا  

          Ʊذا النوǉ ومن Ûة الرسميةƸالصب Ɩذا Ɩا في المكاتباǊعلي ƹالمتعار ǃود :  الرسوǊالع

 . )Û"....)1 والدعوة ƋلǍ الƯاعة والحƘ علǍ الجǊاد.........التقاليد والمناشيرÛو

                ǐالل العسكرǋ Ǒول أبƿ ǑƼ ǉما نجد  Ǒǋ ة السياسيةƽالص ǉذǌما "والرسالة بƈ

  .)2 (......" الكتابة فعليǊا مدار السلƯان

ǀƼ  Ƙد كاǇ لكل خليƽة أو ملǁ كاتبǊ الذǐ يتولǏ الكتابة عنǑƼ Ǌ جميƴ المجاال                

                Ǉال يخرج ع ǊنƎƼ نيةƽال Ǌيجادتƍ ǑƼ Ƹما بلǌذا النوع مǌƼ ǁذل ƴوم Üالرسائل ǁالخاصة بتل

                 Ǉماƨ كل ǑƼ Ʃم الناǌت Ǒة الدوام التƽص Ǌلما لƿو ÜƯأو أمر عار ƚمتصال بحاد Ǌكون

Ǉ3 (.....ومكا(.  

    Ǉأ Ǐلƍ ونخلص  "         ÛةƯالسل üا تدور حوǊموضوعات Ɩي ما كانǉ الرسالة الرسمية

برعاياǉا في اǓمور الدينية و الدنيوية ذاƖ الشƉن كما ƈنǊا يجƈ ƒن تبتعد في               وعǘقتǊا  

ǈحق ǃǘالك ƅاƯعǕ ذاǉو Ûالشعرية ƒساليǓالبعد عن ا üا كǊتƷ4(".....صيا(.  

ƒ-  خوانيةǕا üالرسائ   :           Ǒعواطف الوداد الت Ǉوم بالتعبير عǀت Ƙاƹصيا Ǒǋو

 النوǉ Ʊو اǓقرƋ ƒلǍ اǓدƒ وƋيحاƅاتǈ        وǉذا"يتبادلǌا اƿǕارب واǕصدƿاƼ Ƈيما بينǌم       

ǈوموضوعات ÛسلوبيةǓية واưƻالل : Ɲوالمد ǌنئة والشكوǊوالت ƒوالعتا Ƽوالتشو Û الشكر

ÛƅجاǊالدينية               ...........وال üية والرسائưالوع üالرسائ ǈب Ƽن يلحƈ ويمكن Û

  .)5(...."الجدلية

                                                           
   - لونجماÜ- Ǉ الشركة المصرية العالمية  للنشر     في النƙر العربي قضايا وفنون ونصوƫ     :  محمد يونƩ عبد العال   )    1(
  .162مÜ  ص Ü1996 1ط
)2    (  ǐالل العسكرǋ الصناعتين  الكتابة والشعر   :  أبو  ƾيǀتح  Ü  :       من Üيمǋبراƍ لưƽمحمد أبو ال ǐمحمد البجاو Ǐعل Ƙشورا

  .Ü Ƙ142 ص .Ü د 2عيسǏ الباجǑ الحلبǑ وشركاÜǉ ط
)3  (ƾعتي ƨيƨعبد الع :ƧندلǓالعربي في ا ƒدǓدا Ü Ƙة العربية بيروưǌدار الن Ü .د Üص . ط ÜƘ449.   
)4  ( ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü 1 ص Ü60.   
  .Ü162 ص في النƙر العربي: محمد يونƩ عبد العال)  5(
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ارƼ ǎيǊ الكتاب واǕدباƇ    ويعتبر ǋذا النوع مǇ الرسائل ميدانا Ƽسيحا لǘبداع يتب         

ويتيحوƿǕ Ǉالمǌم و ƿرائحǌم أǇ تنطلƾ علǏ سجيتǌاÜ وأǇ يعبر أصحابǌا عǇ عواطǌƽم              

  .)1 (.......الشخصية ǑƼ لغة مصǀولة منتǀاة وأساليب ƿوية موشاة

وأǋم ما يجدر اǗشارة ƍليǊ أǇ أنواع الرسائل السابǀة ƿد تƋتǑƼ Ǒ صيغة االبتداƇ أو               

ما يدü علǍ الوصوü مüƙ لưƻ وصü كتاƈ ƒخي         "  ǌا بحيƚ يذكر ƼيǊ     تكوǇ بمƛابة رد عن   

Ü )2(....."و يحسن في ƈوü الرسالة الجوابية       "  وصü كتابƈ  " ƿو".....  مخبرا بكذا وكذا    

ƈن يƻتتƞ الجواƒ بما يƻتتƞ بǈ اǗبتداǃƙ ƅ        "  وأǋم ما تتميƨ بǊ أجوبة المكاتباƘ المغربية      

Ü بحيƚ يتبعǌا ǑƼ المưموƒ.....")3(      Ǉ عنǈ التعرƋ ƭلƈ Ǎصوü الكتاƒ و ذكر الجوا       

Ǐوالمعن.  

               ǑƼ Ǐودور عظيم يتجل ǎمية كبرǋللرسائل أ Ǉأ Ǐلƍ نخلص Ǌưعر ƾومما سب

" لǌذا Ƽالترسل أساƩ الدولة     ).  الدينية والدنيوية (  خدمة المصالƠ الخاصة والعامة لǖمة      

باƖ الملوÛƿ  فǊو مبني علǍ مصالƞ اǓمةÛ وقواǃ الرعية لما يشتمü عليǈ من مكات              

            ǃǉودǊوع ƹǘالخ Ɩوبيعا üالحا Ɲǘوص Ûالدين ƖماǊفي م Ƨوما ......وسراة النا

               ǍلƋ اǉركان الدولة وقواعدƈ ǃǉ الذين ǃǘقǓوا ƹالسيو ƒرباƈ ƖياǗمن و ƿبذل Ƽيلتح

  .)Ʒ"...... ) 4ير ذلƿ من المصالƞ التي Ǘ تكاد تدخü تحƖ اǕحصاƅ وǗ يƉخذǉا الحصر

لعسكرǐ عǇ الكتابة ودورǋا كجنƩ مǇ أجناƩ الكالم ƍلǏ جانب          وǋكذا ǀƼد تحدƚ ا   

ومما يعرƈ ƹيضا من الخƯابة والكتابة ƈنǊما مختصتان        "أجناسǊ اǕخرǎ الخطابة والشعر     

ƫما اختصاǊللشعر ب Ƨولي Ûما مدار الدارǊوعلي ÛانƯمر الدين والسلƉ5(....."ب(.  

 الصناعاƘ التǑ يسعƍ    ǏذǇ للكتابة دور عظيم ǑƼ خدمة اǕمة وتعتبر مǇ أǋم           

 -ابǇ خلدوǇ -طالب العلم ƍلǏ اكتسابǌا خاصة  ǑƼ المغرب واǕندلƩ وǋذا ما وجدناǉ عند            

Ǉƽذا الǌب ƴتمام واسǋا Ǌل Ǉكا ǐالذ.  

                                                           
)1  (ƾعتي ƨيƨعبد الع :ƧندلǓالعربي في ا ƒدǓص ا  Ü454.  
   .Ü164- 165 صفي النƙر العربي: محمد يونƩ عبد العال )  2(
)3  ( ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü8 ص  Ü158.   
)4  ( Ǌسƽص1ج: المصدر ن Ü60.   
)5  ( ǐص الصناعتين: العسكر Ü142.  
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وƿد ưمǇ سيرتǊ الذاتية رسالتيǇ تنتمياƍ ǇلǏ النوع اǗخوانǑ جاƇتا بصيغة جوابية            

   Ǌǀصدي Ǐلƍ– الخطيب Ǉد تم اختيار نص       -ابǀƼ ǁوف       ولذلƿمحل دراستنا للو  Ǉواحد سيكو

  علǏ بنيتǊ ومƛ Ǉم الوصول ƍلǏ أدبية ǋذǉ النوعية مǇ الƽنوǇ الكالمية 
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  بنية الرسالة: ƙانيا

1- ƫالن ƹوص  :  

ƍلƛ Ǐالƛة مستوياƹ  "   ƘريماǇƍ  "  Ʃ أǐ نص سردǐ ينǀسم بصƽة عامة بحسب          

      ǎو يرǌƼ Ǌأساسا لتحليل Ǉتكو ǇǕ Ơير   "  :  تصلƸليا صǗن عالما دƈ      ǃن يحدد كعالƈ يمكن Ǘ ا

ƈي ككü دǗلي ǗƋ بالمقدار الذي يكون في Ƌمكانƈ ǈن يبرز ƈمامنا كمشǊد بسيÛƯ كبنية                 

Ü وǑǋ مجموع العوامل  التǑ تنتƝ وظائف تǀوم بǌا الكلماƘ داخل الجملةÜ              )1(...."عاملية

عǇ تكوƼ Ǉيǌا الذاƼ Ƙاعال والموưوع مƽعوال وتصبƠ الجملة وǋ ƾƼذا التصور عبارة              

ƍلǏ اختƨال العوامل ƛ ǑƼالƛة     "  ƹريماƩ"  مشǌد يتسƴ ليشمل حركة النصÜ وبǌذا يصل        

  .)2 (......أƨواج

   المرسل ƍليǊ#المرسل   -

-  Ƙاعل(الذاƽوع #) الưالمو   

   المعارƯ #المساعد  -

  .ǋذǉ المستوياƘ التǑ سنحاول الكشف عليǌا مǇ خالل نص الرسالة التǑ بيǇ أيدينا

1- üا :   المرسƽو الǋل بعملية الكتابة       وƽيتك ǐالذ Ʃوم  )  الكاتب(  عل الرئيǀي Ǒالت

في ǉذا الملƻوư مكانة مركزية تتميز بوصǈƻ        "  مǇ خاللǌا بوظيƽة سردية بحيƚ يحتل        

Ü اǕسلوب ƹير المباشر لǖحداƼ Üƚالمرسل ǋ ǑƼذǉ الرسالة ǋو               )3  (...."كمرسü بصيƸة 

- Ǉخلدو Ǉنا المتكلم   (  -ابǕا(    Ǘا ƴưمو ǑƼ وǌƼ Ü     Ǉحوال الخاصة والعامة مǕعالم با

 أو  -ابǇ الخطيب -ƍلǏ اǕنƘ   )  المرسل(خالل رسالة  ƍخوانية موجǌة مǇ اǕنا المتكلم          

)Ǌليƍ المرسل.(  

2-  ǈليƋ üو  :   المرسǋ"          üك Ƨƈر Ǎعل ƒمكتو ǈن اسمǓ ƼƯمن عملية الن ƅجز 

خصة نصيا   وǋ Ǒǋيئة مخاطبة مش    - ابǇ الخطيب  –Ƽ Üالمرسل ƍليǋ Ǌو     )4(  ".....رسالة

                                                           
)1  ( Ǒحميد لحميدان Ǉال عǀالسردي: ن ƫبنية النƾالساب ƴالمرج Ü ص Ü 33 .  

 Greimas  sémantique structurale , recherche de méthode, l’arousse 1966 p 173.   
  .42ص -Ü مكتبة ƹريبÜ  مصرÜ د طÜ د ÜƘ فن القƫ في النưرية والتƯبيƼ: نبيلة ƍبراǋيم )  2(
)3  (ǁمال Ǉد مقدمة في السيميائية السردية: رشيد ب Üائرƨصبة للنشر الجǀدار ال Ü. Üص 2000ط Ü Ü52م.  
   .Ü16 صاǓدƒ والدǗلة: تƼƨيطاǇ تودوروف)  4(
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ǑƼ بداية النص ونǌايتǌƼ ÜǊو ǑƼ موƴƿ المتلǑǀ الخالǑ          "  سيدǐ"  جاƘƇ بصيغة اƼتتاحية    

: أنÜƘ الجمƴ :  المƽرد(الذǇǋ الذǐ يتǀبل جميƴ اǕخبار المرسلة ƍليǊ بصيغة المخاطب            

  .)1 ().....أنتم

 نǀف مǇ خاللǌا علǏ تحديد كيƽية حưور الƽواعل السابǀة ǑƼ النصÜ وǋو           :   الرسالة -ج

ǉ Ûو مجموƱ القواعد    ....بالتسنين السرديÛ و المراد بالتسنين السرديÛ      "  ما يعرف   

  .)2(......"العامة التي تحدد اǓساƧ الƻعلي Ǖنتاج نƫ سردي ما 

     ǐالسرد Ǉويتحدد التسني  ) Ǒعلƽور الưالح(          ƾƼأيدينا و Ǉبي Ǒنص الرسالة الت ǑƼ Ü

 Ǉمستويي:  

النص علǏ شكل أصواƘ تحول اللغة ƍلǏ صيƸ        تحưر ƼيƼ Ǌواعل    :   المستوǌ التلưƻي  -1

للمادة القصصية و تقدمǊا وفƼ صياƷة خاصة       "  الƯابƲ المتصü "تقوǃ بتكسير   "  تعبيرية  

  .)ǉ"....)3ي ما يشكü في نǊاية اǓمر اƙǓر الجمالي

 وتتجلǋ Ǐذǉ الصيƸ التعبيرية ǑƼ النص مǇ خالل الưمائر المتنوعة بيư Ǉمير المتكلم              

تراوƟ بيǇ المƽرد أناÜ والذǐ جاǑƼ Ƈ النص تارة منƽصال مستترا ومǇ               الذǐ ي "  اǕنا"

Ǌلتƛأم):   Ǒلغت Üأمل ÜǑب Üǐارع         )والدưعل المƽميرا متصال باالسم والư ǎوتارة أخر Ü

  ).سمعÜǑ حييتÜǊ وÜƘƽƿ اتصلƘ( والماÜǑư وتاƇ المتكلم 

" أنتم"خاطب  والجمƴ الم )  سيدƼ ÜǐيÜǁ رسائلÜǁ كتابǁ   "  (أنƛ"Ƙم ưمير المخاطب المƽرد     

" Ǒǋ"كما نجد ưمير الغائب المƌنƚ       ).  ولكمÜ سيادتكمÜ عظتكمÜ لديكمÜ علمتمÜ يبǀيكم      (

  ).وأنبƋنǑ" ( ǋو"Ü والمذكر الغائب )تشوƘƼ السيادة(

                                                           
)1    ( ǐقناعي     :  محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘفي ب)          ابة في القرنƯالخ Ûابة العربيةƯبيقي في دراسة الخƯري وتưن üمدخ

üوǓنموذجا ا(Ûط ÜǇلبنا ÜƘبيرو Üالمغرب Ƈاưالدار البي Üƾيا الشرǀريƼ2 أ Ü2002 ص Ü41م.  
  .25مÜ ص Ü1 Ü1996 دار اǕماÜǇ الرباط المغربÜ طالنƫ السردي نحو سيميائية لǖيديولوجيا:  بǇ كرادالسعيد)  2(
  .26المرجƴ نƽسÜǊ ص )  3(
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كل ما يعود ƍلǏ الرسالة باعتبارǋا مجموعة مǇ اǕحداƚ           :   المستوǌ الملƻوưي  -2

ƈنتÜ" ƛ حيƚ   )1  (.....رد كنشاط ƍنسانǑ عام   المترابطة Ƽيما بينǌا أǐ ما يستند ƍلƼ Ǐعل الس        

Ǉرǉوجو ƫالن ǈكتحديد لكن  üƸكونية تشت Ǘشكاƈ ÛüويƯال ǈ2(....."عبر تاريخ(.  

Ƽالنص الذǐ بيǇ أيدينا يǀدم حدƛا مكتمال يتعلƾ محورǉ العام برسالة جواب تبيǇ لنا نوع                

ǋتمام بƋخبار        الصداƿة واǕخوة التǑ كانƘ تربط المرسل بالمرسل ƍليǊ مǇ خالل اال             

  . عǇ أحوال السلطة و السلطاǑƼ Ǉ المغرب والمشرƾ-ابǇ الخطيب–

 ونستنتƝ أǇ الرسالة تعالƝ موưوع الذاƘ وما يرتبط بǌا مǇ أمور سياسية داخلية                 

  .تعرǌƼاÜ وأمور خارجية منǌا ما ǋو معلومÜ وما ǋو مجǌول

رƼ ǁيǌا مختلف أنواع    وعليǇƎƼ Ǌ للرسالة موưوع خاص يتشكل وƾƼ بينة عامة تشت           

  .الرسائل السابǀةÜ سنحاول التعرف عليǌا

  : النƫ(*) عناصر-1

  :  مǇ حيƚ البنية ƍلƛ Ǐالƛة عناصر تتمƛل ǑƼ - ابǇ خلدوǇ–تتجƨأ رسالة 

   Ưالعر Üدمةǀوع(  المưللرسالة كما         )المو ǎا البنية الكبرǌمجموع ǑƼ وتشكل Üالخاتمة Ü

Ǒيل :  

  

  

  

  

 

                                                           
Ü ديواǇ المطبوعاƘ الجامعية الجƨائرÜ     منƼƯ السرد دراساƖ في القصة الجزائرية الحديƙة       :  عبد الحميد بورايو  )    1(

  .Ü85 ص 1994
   .Ü 25 صنƫ السرديال: السعيد بǇ كراد)  2(

الكتابة :  عبد الǀادر الشاوÜ  :  ǐ انظر "الموưوع أو المǌƽوم الذǐ يمƛل تعريƽا      "مƽردǋا العنصر  وǋو      :   العناصر (*)
وǋكذا Ƽالعناصر Ǒǋ تعاريف يوظǌƽا الراوƛǗ ǐارة المتلǑƼ ÜǑǀ حيǇ  أǇ الوظائف ǑǌƼ               .  41والوجودÜ الǌامÜƫ ص  

  .صر الحكǑƼ Ǒ حد ذاتǊتعتبر عنا) السيرة(كما رأينا سابǀا 

  النص= الرسالة 
  

  
   اخلامتة -                         ج  ) املوضوع(  العرض-      ب      املقدمة-     أ

  
  

   - البنية الكبرى لنص الرسالة-
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ƈ-  بنية المقدمة   :  Ǒǋو"      ƿمǘمن ك Ʋفي السم Ʋما يق üوƈ"......)1(   ǁولذل Ü  "  ƭبع üقا

ƒالبيان      :  الكتا üئǗن دǊنƌف ƖاƅبتداǗا ƒحسنوا معاشر الكتاƈ"....)2(    اǌيƼ يشترط ƚحي Ü

                 ǑƼ ǑǌƼ ذاǌوب Üنوع الرسالة ƴمتناسبة م Ǌليƍ المرسل Ǉǋذ Ǐلƍ ةƿجذابة مشر Ǉتكو Ǉأ

  : مكونة مǇ - ابǇ خلدوǇ-رسالة

بحسن اǗفتتاƝ المƯلوƒ في سائر ƈنواƱ      "  أǇ ترد الرسالة مصدرة     :  Ɲحسن اǗفتتا  -1

ǃǘالتحسين      :  الك ƒمما يوج ǃưر و نƙمن ن  :    Ǉما بعد ƱستماǗ وخير  )3(...."ليكون داعية Ü

      ƚالسور حي ƠواتƼ ǁذل Ǐال علƛم  :"   üعز وج Ŷا üيقو  :   ǃسƯو ÛƧƯو Ûǃوح ÛǃلƆ .

       ƙبم ǃǊل Ƨلي Ʋبدي ƅبشي ǃǊسماعƈ Ʊفيقر ÛƫيعǊوك       ǍلƋ ǃǊداعية ل ƿليكون ذل ÛدǊع ǈل

ǈبكتاب ǃعلƈ Ŷو ا ÛǇلما بعد ƱستماǗ4(".....ا(.  

Ǉمưول ويتǕدمة  اǀالم Ƈاƨترتيب أج ƚحي Ǉم ǑتƋي ƟتتاƼاال Ǉحس Ǉذƍ:  

ƈ-  ƝتاƻستǗة اƸالرسائل              :   صي ǑƼ ƟتتاƼاال  Ǉأ Ǐلƍ ǏعشǕا Ơصب ǑƼ ǐشندǀلǀب الǋيذ

ƈن تƻتƞ المكاتبة   "  :  عروƼة Ƽيما بينǌم مǇ بينǌا    المغربية اǗخوانية يكوǇ بصيƸ خاصة م     

      Ǉونحو ƒمن لق ǈليƋ ƒكما كتب    )5(....."بكناية عن المكتو Ü–  Ǉخلدو Ǉاب -"  ǐو  "سيدǌƼ Ü

       Ǌليƍ الخطيب (يشخص منذ البداية المرسل Ǉظة       )ابƽالل ǉذǋ د استعملƿو Ü"  ǈليƋ نسبة

          Ƽفما فو ƹالشري ƒالخاصة بالجنا ƒلقاǓو من اǉو ÛةƸنظرا للمكانة   )6(....."للمبال Ü

  .Ü التǑ كاǇ يحتلǌا ǑƼ البالط الغرناطǑ)التƽرد بالوƨارة(المرموƿة 

Ü كما يظǌر   )7(....."فن الƙناƅ الحسن  "  وƿد جاǋ ƘƇذǉ الصيغة مǀترنة بالمدƟ وǋو        

   Ǌولƿ ǑƼ ǁوالدي برا              ":  ذل üومح Ûوواحدي ذخرا مرجوا Ûسيدي مجدا وعلوا

الوزراƅ ومن حü محلǃǊ من الكتاƒ يكون بالعلǃ والحلÜ  "           ǃ وبما أǇ مدƟ     )8(...."وحنوا

                                                           
)1  (ǐص الصناعتين: العسكر Ü455.  
  .451المصدر نƽسÜ Ǌ ص )  2(
)3  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞص 6 جصب Ü 164.  
)4  ( ǐص الصناعتين: العسكر  Ü457.  
)5  ( ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü8  ص Ü 152.  
  .Ü16  ص 6المصدر نƽسÜǊ ج)  6(
)7  (ǐبادƈ ƨيروƽال :Ƨجالقامو Ü 1Ü 284 صǐƨالرا ǁو كذل Ü :Ɲص مختار الصحا Ü816.  
)8  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 14 م التاري Ü922-923.  
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      ƿونحو ذل üمواǓمير اƙوحسن التدبير وت ǃ1(....."والكر(    Ɵالمد ǇǕ Ü"  سيةƻالن üضائƻبال

ƞصƈو ƹشرƈ".....)2(.  

               Ƙاƽل الصưƼتعداد أ Ǐلƍ ƾالساب Ǒاللǌاالست Ǌطعǀخالل م Ǉم Ǐالكاتب يسع ǇƎƼ Ǌوعلي

  ).المجدÜ المعيÜǇ الكريمÜ الحنوǇ ) :Ǉ المرسل ƍليÜǊ وǑǋ والưƽائل النƽسية المƛƋورة ع

2-  üǘǊستǗبراعة ا   :        ǉدمة ومعناǀسام المƿأ Ǉم Ǒانƛال Ƈƨو الجǋو  "    ƅتي في ابتداƉن يƈ

         ǃǘفن من فنون الك üلوبة في كƯالم üǘǊستǗببراعة ا Û3(...."المكاتبة(    Ǉيجب أ ƚحي Ü

   ǑƼ ǑتƋعجز      "ي Ǎعل üافي صدر المكاتبة بما يدǉ....       ما المراد ƒالكتا ƈمن مبد ǃليعل Û

ǈ4(...."من(.  

  :ويتشكل االستǌالل ǑƼ الرسالة المدروسة مǇ العناصر التالية

ƈ- Ƽو  :   التشوǋو"       ǌوǊو حركة ال ƅالشي ǍلƋ Ƨƻالن Ʊ5(....."نزا(    ƴƿالر Ǉويعتبر م Ü

   Ǒخذ          "االخوانية التƉو ي ǈا صناعتǊر فيǊưوي ÛǇا فكرǊل Ʋن يجمƈ ƒي للكاتƸا   ينبǊمưفي ن 

Û وƈن يستخدǃ   ...والرقة يدü علǍ تمازج  اǓرواÛƝ و ائتƹǘ القلوƒ        .  مƉخذا من اللƯافة  

               üعن سبي üويعد ÛختصارǗيجاز واǕا ƒǉمذ ǈفي ƒǉويذ ÛǍمعن ƹƯلƈ و ưƻل ƒرƷƈ اǊل

               ƿفي سل ǃưوينت Ûويضجر üفيم ƒا كبيرا من الكتاƅجز ƼرƸيست ǘار لئƙكǕو ا ƒناƯǕا

 ƹو التكل ƼالملƅصدقاǓما المتصافون من اǉيعتاد Ǘ 6(...."اللذين(.  

 مذ نƖƉ بي    –ما زاü الشوƼ    ":   مǇ خالل ƿولǊ   - ابǇ خلدوǇ  -وǋذا ما نجدǉ عند   

 يرعǍ سمعي ƈنباÛƿƅ ويخيƋ üلي من ƈيدي الرياƝ          -وبƿ الدارÛ واستحكǃ بيننا البعاد    

             Ʊير مضاƷ دǊوع ÛƱǘƯاست Ǎالعزيز عل ƿورد كتاب Ǎحت Ûƿرسائل üوود ذي   تناو 

                                                           
)1    ( Ǒرطاجنǀم الƨحا  :    ÛƅدباǓو سراج ا ƅاƸاج البلǊمن  ƾيǀديم وتحǀت   :       ÜǑسالمǗدار الغرب ا Üالخوجة Ǉمحمد الحبيب ب

  .170مÜ ص Ü1981 2بيروƘ لبناÜǇ ط
)2    (  Ǒيروانǀال ƾرشي Ǉالعمدة:  اب     Ǉونقد ǈدابƆج  في محاسن الشعر و Ü2    ƾيǀتح  Ü:     Üالمكتبة العصرية Üǐنداوǋ عبد الحميد

  .154مÜ ص Ü2001 1صيدا بيروÜƘ ط
)3  (ǐشندǀلǀال :ÛǍعشǓا ƞص 6 جصب Ü276.  
   .276المصدر نƽسÜǊ ص)  4(
)5  (ǐبادƈ ƨيروƽال :Ƨجالقامو Ü4 ص Ü327 ǐƨالرا ǁو كذل Ü :ص ÜƟ351مختار الصحا.   
  .Ü142  ص Ü9 جصبƞ اǓعشǀ :Ǎلǀشندǐ ال)  6(
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Û وحشر ƈنواƱ المسراÛƖ وقد للقائƿ زناد        (*)ƈجناƧ وƈنواÛƱ فنشر بقلبي ميƖ السلو      

üمǓة الحميمة               ....."اƿالعال ǁنا مرتبط بتلǋ ƾالشو Ǉذا الكالم أǋ خالل Ǉونستشف م

     Ɵالرو ǑƼ ة(الخاصة المتجذرةƿالصدا(         ǉرارǀا باستǌظة عليƼسبيل المحا ǑƼ Ǐحư Ǒالت Ü

) ƩندلǕة اƿارƽم(Ü            Ǉة مƿالمتحر Ʃƽوة النƿ ويةƿاظا موحية وƽد استعمل الكاتب ألǀƼ ǁولذل 

لوعة الƽراƾ التواƿة ƍلƨ Ǒوال Ƽتور الصديƾ وعودة العالƿة ƍلǏ سابƾ عǌدǋا مǇ المودة               

   Ǌذا ما جعلǋو ÜƇاƽادنا    -والصǀاعت ǑƼ –          ابةƛبم Ǉد كاǀƼ Ǌعند استالم كتاب Ǌيصف حال 

 Ǉƨالح Ǌلبƿ Ǐأبعد عل ǐالذ Ƈجديدالدوا Ǉم Ǌاالجتماع ب ǑƼ ملǕوا Ɵرƽال ǊيƼ ƚوبع.  

ƒ- ƅو  :   الدعاǋ"            ǈومن üاƊبالس ǈليƋ üاǊبتǗمن الخير وا Ǉفيما عند Ǎتعال Ŷا ǍلƋ بةƷالر

Ǎتعال ǈية'': قولƻتضرعا وخ ǃدعوا ربكƈ''(*) .....) 1(.  

   ǊنǕ اǌƼيعر Ǉالكاتب أ Ǐخاصة عل ƴƿالرسائل موا ǑƼ Ǌن يكون الدعا" ولƈ يƸينب ƅ

           ǈليƋ ƒو بين من تكت ƿبين üالحا ǈما توجب ƒحس Ǎوع    )2(....."علưبحسب المو ǐأ Ü

  Ưالعر ǑƼ صودǀخرج عن           "  الم Ûعن المناسبة وباين المقصود ƅخرج الدعا Ǎمت ǈنƌف

Ü وبما  )3("...جادة الصناعة وتوجǈ اللوǃ علǍ الكاتǗ ƒ سيما Ƌذا ƈتǍ  بما يضاد المراد                

       Ưالعر ǊيƼ صلƽأول ما سي Ǉد ورد مباشرة           أǀƼ بجاية ǑƼ السلطة ƴم Ƙأخبار الذا Ǒǋ

بعد نǌاية التشوƾ بصيغة التưرع ƍلǑ اŸ تعالǑƼ Ǐ اǗعانة علǏ تحǀيƾ اǓمال المنشودة               

              Ǉأحس ǑƼ ƾبالصدي ƾوااللتحا Ǒصƽالح Ǉمطاردة السلطا Ǉالتخلص م ǑƼ والمرجوة

ا يرضيÛƿ ويسني ƈماني    ومن اƈ ŶسüƉ اǕمتاƱ بƿ قبü الƻوƖ علǍ م        ":  الظروفÜ يǀول 

ƿمانيƈ4(...."و(.  

                                                           
Ü ص 10التاجÜ م :  الƨبيدǐ:  دواƇ يسǀاǉ الحƨيƼ ǇيƽرÜƟ وǑƼ الصحاƼ ƟيسلوÜ واǕطباƇ يسمونǊ المƽرÜƟ انظر          :   السلو   (*)

181.  
  » ادعوا ربكم تưرعا وخƽية ƍنǊ ال يحب المعتديǇ«:  مǇ سورة  اǕعراف  يǀول اŸ تعالǏ 55شطر  مǇ اǓية    (*)

)1  (ǐبيدƨجالتاج: ال Ü 10 ص Ü126.  
)2  (ǐص الصناعتين: العسكر Ü157.  
)3  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü6 ص Ü 287.  
)4  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 923.  
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Ü وƿد جاǑƼ Ƈ الرسالة بغرƯ المالطƽة        )1("....الود والوداد الحƒ  "وǋو  :   التودد -ج

   لمواقƲ الƸمائÛǃ  (**) وحييتǈ تحية الǊائǃ ": والتعبير عǇ الƽرƟ الستئناف التواصل

                                                           
)1  ( ǐبادƈ ƨيروƽال :Ƨمالقامو Ü 1 ص Ü344  

(**)  ǃائǊال  :ǐƨانظر الرا Üƫم أشد العطưيام بالǌص: ال ÜƟ704مختار الصحا.   
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ƛوالمدل(*)ƛالمتبل Ɲللصبا Û(**)"....)1(.  

لمǀطƴ أǇ المرسل يعبر عǇ مشاعرǉ عند استالم خطاب          المالحظ مǇ خالل ǋذا ا    

صديǊǀ الذǐ انتظرǉ باستخدام تعبير مجاǐƨ يجعل مǇ الرسالة ذاتا مشخصة يحييǌا تحية              

              ǁحư ƾشراǗعتمة الليل وبمجرد ا ǑƼ ظل يسير ǐبالغمائم أو الرجل الذ Ɵرƽال Ǉالعطشا

  .وƼرƟ داللة علǏ شدة الƽرƟ لعودة المحبة والمودة

اǕفصاƝ بقدر النعمة و اǕبانة     "  تدور أكƛر معانيǌا علǏ مبالغة الكاتب Ǌ  :        ǑƼنئة الت -د

  .)2(....."عن موقƲ الموǉبةÛ وتضاعƹ السرور بالعƯية

وƈمü علǍ  ":  وƿد وردǑƼ Ƙ النص بغرƯ تǌنئة السلطة ǑƼ اǕندلƩ بالنصر المحƾǀ يǀول           

ارÛ ذǉاƒ الǊواجÛƧ   مقترƝ اǓولياÛƅ خصوصا فيÛƿ من اƯمئنان الحاÛü وحسن القر          

وسكون النƻرةÛ وعموما في الدولةÛ من رسوƠ القدÛǃ وǉبوƒ ريƞ النصرÛ والǊưور              

             üالمعاق ƒوتخري Ûالدولة üǘا في اعتǉالحصون التي استنقذو Ʊباسترجا ÛŶعدو ا Ǎعل

  .)3(....."التي ǉي قواعد النصرانية

        Ǐلƍ ة خاصةƽة بصǌنئة موجǌالت ǉذǋ–  الخطيب Ǉا    أراد الص  - ابǌورائ Ǉم ƾدي

              Ǉأجل استرجاع الحصو Ǉاد مǌالج Ǐائمة علǀلسياسة السلطة ال Ǌوالئ Ǐكيد علƋيادة التƨ

  .اǗسالمية المغتصبة

الشكر والتǊنئة  "وبما أǇ التǌنئة جƇƨ مǇ المدƟ علǏ حسب ما ورد ǑƼ الǀول               

      ǈان بƯويختل Ûيضانƻي Ûƞالمدي ƒبواƈ عة     )  4(....."بابان منƿخر الرƈ ǑƼ Ƈد جاǀƼ    ǊيƼ Ƈناƛ 

Ʒريبة Ǘ تƙبǗƋ Ɩ في الحلÛǃ وƆية من Ɔياƍ"          Ɩشادة بذكر الذاƘ السلطانية ورƼعا لشƋنǌا       

Ŷا  .               Ǎعل üلدلي Ûالمدة الكريمة Ǉذǉ ǍلƋ Ûي العصور السابقةƯ في ƞتƻذا الǉ ن خبيئةƋو

                                                           
(*) ƛانظر: المدل ÜǇتحتيƽب Ɲأول الليل واالسم الدل Ǉسار م Ɲدل ÜƝأدل :ǐبادƈ ƨيروƽم: ال ÜƩاموǀص1ال Ü189.  

(**)ƛالبلوج  :المتبل ÜƝبل   :       Ƈاưأ ǐأ Ơالصب Ɲال بلǀي ÜƾشراǗا....      ǐƨانظر الرا Üƫǋو ǁحư اưأي ǇالƼ Ɲمختار :  وتبل
  . 62الصحاÜƟ ص

)1  (Ǉخلدو Ǉاب:ơمالتاري Ü 14 ص Ü923.  
)2  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞج صبÜ9 ص Ü51.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơم التاري Ü 14 ص Ü923.  
Ü مكتبة اǓدابÜ ومطبعة الجماميÜƨ مصرÜ5      Ü م عصر سƯǘين المماليƿ ونتاجǈ العلمي واǓدبي     :  محمود رƾƨ سليم  )    4(

  .160مÜ ص 1955طÜ . د 
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عناية اŶ بتلƿ الذاƖ الشريƻةÛ حيǊư ƘرƖ علǍ يدǉا خوارƼ العادةÛ وما تجدد Ɔخر                

 ǃياǓالملةا Ɩ1(....."من معجزا(. 

الرضا والجزاƅ وقضاƅ    :  نقيƭ الذÛǃ وƈعǃ من الشكرÛ والحمد        "ǋو  :  الحمد-و

Ƽ2(...."الح(    Ǐائم علǀال Ü"            ن ذكر النعمةǓ ÛاǉيرƷمن نعمة و üالجمي Ǎعل ƅوالندا ƅناƙال

لذÜ ǐ وǋكذا ƼالداƴƼ ا   )ƈ"...)3شبƲ لǊا وƈدü علǍ اللسان    ....باللسان و الƙناƅ علǍ موليǊا    

 يسلǁ سبيل الحمد بعد نǌاية اǗشادة ǋو رƹبة النǑƼ Ʃƽ النداƇ بحمد              -ابǇ خلدوǇ -جعل

 الذǐ كاǇ لǊ    - ابǇ الخطيب  -اŸ علǏ نعمة اختصاص منصب الوƨارة ǑƼ شخصية         

 بحسن التدبيرÛ ويمن النقيبةÛ     -والحمد Ŷ -ولكǃ فيǊا   ":  الưƽل ǑƼ تحǀيƾ النصر يǀول    

    Ûوخالد الذكر ÛرƙǓالوزارة         من حميد ا Ƽرƻوتاج في م Ûفة النصريةǘراز في حلة الخƯ  .

Ǉمن عباد Ǉفيما يرضا ǃلك Ŷا اǊ4(....."كتب(.  

Ü وǋ ǑƼذا   )5(...."المدƝ نƻسƈ ǗƋ ǈن الكاتƒ يخƫ بǈ نƻسǈ وقومǋ  "         ǈو:   الƻخر -ǉـ

ووقƖƻ عليǈ اǓشراƹ من ǉ üǉƈذا القƯر المحروÛƧ وƈذعتǈ في          ":  الغرƯ يǀول الكاتب  

را بعز اǕسÛǃǘ وǊưƋارا لنعمة اÛŶ واستƯراد الذكر الدولة المولوية بما              المǔ سرو 

              Ǎا علǊضلƻشادة بǕوا ÛاǊبنعمت Ƙوالحدي ƅالدعا Ƨوالتما Ûƅناƙال ƒيƯ من ǈتستحق

             ǗǘجƋ ƒالقلو Ɩǔوامت Ûƅالصدور حيا Ɩفانشرح ÛاǊة وتقدمƻة والخالƻالسال üالدو

 ƅار اعتقادا ودعاƙǑا Ɩوحسن Ûيماư6(...."وتع(.  

ǋما خاتمة االستǌاللǀƼ Üد اختار المرسل أǇ ينǑǌ كالمǋ ǑƼ Ǌذا            :   المدƝ والدعاƅ  -ي

  : العنصر

Ǘوƈ  :           ǑƼ البراعة Ǒǋا وǌر بǌة اشتƨل ميưƼƋب Ǌليƍ المرسل Ɵالترسيل المسجوع  "بمد ǇƼ "

وكان كتاƒ سيدي لشرƹ تلƿ     "  وƿد أتǏ بƋلƽاظ تظǌر معانيǌا شدة تبحرǋ ǑƼ ǉذا العلم            

                                                           
)1  ( Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 14 مالتاري Ü923.  
  .Ü 153 ص مختار الصحاÜ :Ɲ  و كذلǁ الراÜ289 ǐƨ ص Ü1 جالقاموǐ :Ƨالƽيروƨ أباد)  2(
)3  (ǐمخشرƨالÛ : Ûƹسير الكشاƻمت Üمصر Üرةǋاǀال Üط1 دار المصحف Ü 2 Ü1977 ص  Ü13م.  
)4  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 14 مالتاري Ü 924.  
)5  (ƾرشي Ǉاب :Ûص 2 جالعمدة Ü 162.  
)6  (Ǉخلدو Ǉاب :Ûơص 14  مالتاري Ü 924.  
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ǌƼ Üو يبالǑƼ Ƹ    )1(....."ولة عنواناÛ ولما عساǇ يستعجǃ من لƸة في مناقبǊا ترجمانا          الد

رسم منƨلة الوƨير ǑƼ نظم الرسائل المسجوعة حيƚ أصبحƘ كتاباتǊ تعكƩ شرف الدولة             

              Ǉأ Ǌويطلب من Ǌشاكلت Ǐنظم الرسائل عل ǑƼ اصرةǀال Ǌشخصيت Ǉع Ǌنيƛويست Üالنصرية

  .بǊيترجم اǕلƽاظ الغريبة ǑƼ خطا

ويƉتي في المكاتباƖ للوزراƅ من ƈرباƒ      "  نالحظ أǋ Ǉذا المدƟ جاƇ مǀترنا بالدعاƙ  :      Ƈانيا

اǓقǃǘ ومن في معناǃǉ بالدعاƅ بسبوƵ النعماÛƅ وتخليد السعادةÛ ودواǃ المجدÛ وما              

 ƿي ذلǉول الكاتب      )2(....."يضاǀي Ƈاǀبالب Ƈد ورد الدعاƿو Ü  :"     Ʋمتƈو Ûǈمن فضل Ŷا Ǉزاد

ƈن الدعاƅ بƯƌالة البقاƈ ƅرفƲ من الدعاƅ بƯƌالة          "ذلǁ أǇ   .  )3(....."بقائǈالمسلمين ب 

Ûمدة               ....العمر Ǎعل üوالعمر يد Ûƅناƻضد ال ǈنǓ مدة تنقضي Ǎعل üيد Ǘ ƅن البقاƈ ƿوذل

ومǋ Ǉنا وƴƿ   .  )4(....."تنقضيÛولذلƿ يوصƹ اŶ تعالǍ بالبقاƅ وǗ يوصƹ بالعمر         

  .وة بƎطالة البǀاƇاالختيار بƎنǌاƇ االستǌالل بالدع

بمقدمة يصدر بǊا تƉسيسا لما يƉتي بǈ في         ..  ƈن يƉتي في المكاتبة   "وǑǋ  :   البداية -3

ǈمكاتبت....              üن كǓ انƯا السلǊر بǊưوحجة يست Ûǈفي üا لما يريد القوƯبسا ƿليكون ذل Û

      ǈقبل Ʃرƻي Ʃبد من فر Ǘ ǃǘمن البنيان     :  ك ƧساǓبمنزلة ا ǈ5(......"ليكون من(  ǐالذ Ü

  .ǀوم بتحديد موưوع الرسالة بشكل عامي

ǊưƋار البÛƘ فشكǍ فǘن Ƌذا ƈخبرǇ بسوƅ " بالشكوǎ وǑǋ - ابǇ خلدوǇ-وعليǊ تبدأ رسالة

ǈيجب    )6(....."فعل ƚحي Ü  "            ƒما يوج Ǎالمشكية عل üة الحاƻن تكون مبنية من صƈ

  .)7(....."المشاركة فيǊا ويقضي بالمساعدة Ƌذا استدعيƖ عليǊا

 مǇ خاللǌا ƍلǏ التلميƠ المباشر ƍلǏ لب المشكل الذǐ يƌرƾ ذاتÜǊ كما نلمƩ              ويعمد المرسل 

    Ǌكالم ǑƼ ǁذل  "           ƒǉوالحيرة التي تكاد تذ Ûƛالمزع Ƽمن السو ÛƒريƸال ǌشكو ǈتƙƙوب

                                                           
  .924المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
)2  (ǐشندǀلǀج: ال Ü ǏعشǕا Ơص 6صب Ü 275.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :Û ơص 14 مالتاري  Ü 924.  
)4  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü6 ص  Ü284.  
  .279-278المصدر نƽسÜǊ  ص )  5(
)6  (ǐبيدƨمالتاج: ال Ü 10 ص Ü 202.  
)7  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü9 ص Ü173.  
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               Ûǃالمنع Ǎبين المول Ûعن دار العز ƭوالتقوي ÛمنǓاد اǊللتجافي عن م Ûاƻسƈ Ƨƻبالن

  .)1(......"وان البررةوالسيد الكريÛǃ والبلد الƯيÛƒ واǕخ

               Ǒبسبب السعاية الت Ü ƩندلǕبا ǉتواجد Ƈناƛا الكاتب أǌƼصاد Ǒالظروف المتوترة الت Ǉƍ

               Ǐلƍ الǀواالنت Üاǌحماية سلطت Ƙتح ƫظل العي Ǉاالبتعاد ع Ǐلƍ ǉطرưمما ا Ǌعلي Ƙتكالب

جيƫ بجايةÜ جعلǊ يعتمد الشكوǎ منǌا بداية يلƝ بǌا رسالتǊ حيƚ يƽصƠ مǇ خاللǌا عما ي              

ǑƼ خاطرǉ مǇ حǇƨ وظلم ويشكو ƍليǊ عǇ الندم والحيرةÜ مǇ سرعة استجابتǊ لƽعل الحǀد               

                  Ǉو يبتعد عǌƼ ƨيجاǗا ǁكل ذل ǑƼ Ǐد توخƿو ÜǇمǓالبلد ا Ǉع ǉبعادƋب ǊربƉم ƾǀح ǐالذ

    ǐدƌي ǐالذ ƾراƹǗالمبتلي بالخير والشر          "  ا ǌوشكو Û جرǓا ƯحباƋقدار وǓا ǃليưت ǍلƋ

   ÛǍوتعال ǈسبحان           ƅǘباستي ÛƲلǊوقوة ال ƿالتماس ƹوضع ÛƱبالجز ƿالǊالت Ǎعل üويد

القنوƯ واǕيياÛƧ وƈن يشƲƻ الشكوǌ بذكر الƙقة باŶ سبحانÛ ǈ والتسليƋ ǃليǈ والرضا              

ǈحكامƉ2(....."ب(.  

 وƛمانية وƛمانوǇ مǇ سورة      ةوǋكذا ǀƼد ختم المشتكǑ بǊƛ بشطر مǇ اǓية مائ          

 Ü أǐ لو    (*))) كنƈ Ɩعلǃ الƸيǗ ƒستكƙرƖ من الخير      لو((  اǕعراف يǀول اŸ عƨ وجل      

                     Ǉم ǇǓا Ǌعلي Ǒǋ خالف ما Ǐعل Ǒحال Ƙبعد لكان Ǉمما لم يك Ǉو كائǋ أعلم ما Ƙكن

الخوف والمطاردةÜ وذلǁ باستكƛار الخير والتصدǐ للسعايةÜ والưǀاƇ عليǌا حتǏ ال              

ص علم الغيب   يمسنǑ السوƇ باالبتعاد عǇ السلطة وǑƼ ذلǁ معنǏ لالعتراف باختصا           

Ü كما بينǊ اŸ تعالǏ مρ      ǇبالذاƘ اǗلǌية الشريƽة وƿصور ذلǁ حتǏ عǇ سيد البشر محمد           

  .)1(.......- ابǇ خلدوǇ–خالل ǋذǉ اǓيةƼ Üما بالǁ بالمخلوƾ الưعيف 

Ǉƍ عناصر المǀدمة جاư ƘƇمǇ ترابط بنائǑ محكم Ƽالترابط منطƍ Ǒǀذ بدأ الكاتب             

    Ǐلƍ لǀم انتƛ ƟتتاƼاال Ǉبحس           Ǒالعناصر الت Ǉكما أ Üالبداية Ǐلƍ الل وخلصǌبراعة االست 

  .تشكلǌا جاƘƇ مترابطة مǇ حيƚ المưموǇ العنصر اǕول مǌد للƛانǑ وǋكذا
                                                           

)1  (ǇابǇخلدو  :ơمالتاري Ü14 ص  Ü924-925.  
)2  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü 9 ص Ü173.  

ƿل ال أملǁ لنƽسư Ǒرا وال نƽعاÜ ولو كنƘ اعلم الغيب الستكƛرƘ مǇ الخير وما مسنǑ السوǇƍ Ƈ أنا ƍال نذير  "  (*)
Ǉمنوƌوم يǀانظر" وبشير ل Ü : يةǓعراف188اǕسورة ا Ǉم .  
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ƒ-ƭبنية العر  : Üǉة نظرǌوج Ɵويشر ǊكرتƼ الكاتب ǊيƼ يبسط ǐالذ ƩساǕو العنصر اǋ

  .ƿƍ Ǒǋناع الǀارǑƼƏ ترتيب منطǑǀ مǀبول ليصل ƍلǏ تحǀيƾ النتيجة التǑ يǀصدǋا Ü و

        ǉالخصائص البنائية باعتبار Ǐعل Ưالعر ǐخبارية والمنسوجة   "ويحتوǕرة اƊالب

Ü المنبǀƛة مƿ Ǉوǎ الذاƘ المتƽاعلة مƴ       )2(....."سرديا بما يمنحǊا سماتǊا اǓدبية الخاصة     

  .الموưوع

ويتناول المرسل ǑƼ عرǊư ما سبƾ وأǇ أشار ƍليǑƼ Ǌ الǀسم اǕخير مǇ المǀدمة               

ƽصيل الكامل و ƿد جاƇ ذلǁ مǀسما ƍلƛ Ǐالƚ وحداƘ تشكل ǑƼ مجموعǌا البنية الكبرǎ               بالت

Ǒكما يل Ưللعر :  

  .اǗخبار عǇ أحوال الذاƘ مƴ السلطة/ 1

  .اǗخبار عǇ أحوال Ƽƍريǀية/ 2

3 /ƾأحوال المشر Ǉخبار عǗا.  

  : ǓتǋǑذǉ الوحداƘ التǑ أظǌرƘ عملية الǀراƇة أǇ لكل وحدة بنية صغرǎ خاصة بǌا كا

  :  بنية اǕخبار عن ƈحواü الذاƖ مƲ السلƯة-1

تناول الكاتب Ƽيǌا الحديƚ عǇ أحوال الذاƘ بعد تغيير السلطة ǑƼ بجاية Ü وكƛرة               

  : السعاياƘ التǑ أدƍ ƘلƼ Ǐرارǉ خوƼا علǏ حياتǊ مǇ خالل العناصر التالية

ƈ- üمǓو   : اǋ "ƅ3(...."الرجا(   ǐأ Ü  "     و مǉ ار ماưنتǗ ƒالقل Ɲارتيا Ǉعند ƒوالرجا ....حبو

  ǑƼ Ü استمرارية الحياةÜ لذلǁ نجد)4(...."محمود Ǔنǈ باعƘ بƯريƼ الرƷبة

-  Ǉخلدو Ǉم كل                - ابƹو برǌƼ ÜƘوصف الذا ǑƼ Ǌاتحة كالمƼ Ǌجعل ƚحي Ǌب Ǐيتحل 

                 ǐعودة اليوم الذ ǑƼ ملǕبا ƚشديد التشب Ǉالمطاردة كا Ƙتبع Ǒالم التǓالظروف و ا

" :ǑƼ Ü ظل سلطة جديدة تǀوم ǑƼ وطنǊ يǀول)المكانة Ü الحرية( د تƨول ƼيǊ محنتǊ و يستعي

                                                                                                                                                                                     
)1    (  ǐمخشرƨال  :ƹم  الكشا Ü 2   ص Ü150  ǐالطبر ǁوكذل Ü  :      م ÜǇƈرǀال ǎƈ ويلƋت Ǉع Ǉالبيا ƴ6جام     Ƙبيرو Üكرƽدار ال Ü 

  .143-142مÜ ص 1984ط Ü. لبناÜǇ مصرÜ د
 Ü المركƨ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار      المتخيü السردي  مقارباƖ نقدية في الƯناƧ والرǌƊ والدǗلة        :  عبد اƍ Ÿبراǋيم    )    2(

   .113م Ü صÜ1 Ü1990 طبيروƘ لبناǇ/ البيưاƇ المغرب
)3  ( ǐƨالرا :ÛƝ25 ص مختار الصحاǐبادƈ ƨيروƽال ǁوكذل Ü :ƧالقاموÛص 1 م Ü140.  
)4  ( Ǒالƨالدين: أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋمÜ 4 ص Ü 173.   
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              ǃياǔالبة لƸوم ÛüمǓا Ʋسيرا م Ûǃما علمت Ǎفعل Ûüالحا ǍلƋ السيادة الكريمة Ɩن تشوفƋو

  .علǍ الحÛ ư وƋقƯاعا للƻƸلة جانƒ العمر

  .مƲ اǑماü في صعد(***)مري (**)في صبüǉ(*) ƒ نافعيي والجد

   Ǌليƍ بنا Ÿا ƴو.  رج            Ǐعل ÜŸا Ƈشا Ǉƍ Ƈالعيا Ƈذا الداǋ Ƈاƽش ÜعةƼعظتكم النا ǑƼ لعل

 عصمة  –وحسبǁ بǌا علمية  - أǇ لطف اŸ مصاحبÜ وجوار ǋذǉ الرياسة المƨنية          

  .)1("...واƼية

   Ǉر أǋوالظا–  Ǉخلدو Ǉاب -             Ƈترة عياƼ الƍ Ǒǋ ما Ǌب Ƙحل Ǒالمحنة الت Ǉأ ǎير 

الصداƿةÜ العناية اǗلǌيةÜ   (مساعدة  يتمنǏ أǇ يƨولÜ وخاصة أنǊ يملǁ كل الوسائل ال          

  ).العصمة الواƼية

ƒ- بعد               :   المحنة Ǌلǋو أ Üوǋ اǌل Ưتعر Ǒالنكبة الت ǁاصيل تلƽا تǌخالل Ǉد لخص مƿو

       ǁذل ǑƼ ولǀوي Üوط الحكم ببجايةǀا        "سǉعتدƈ Ɩذخيرتي التي كن ǍلƋ القصد ǈوج Ɩصرف

         Ǖوا Ûرǉوتلون الد ÛƒƯالخ ǃاقƻحين ت Ǎعل Ûǃكما علمت ǃǊوقد     من Ûان النكبةưمن م Ɩǘف

               ǈقريع Ûǈيد ابن عم Ǎعل ǃان المرحوƯالسل ƿلǊة بمƙالحاد ǈبعد ما جرت ÛاǊحول Ɩرتع

               ƹالمخل ƠǓا üواعتقا ÛانƯير السلƸوت Ǉالجا Ƙوالتيا ƒفي النس ǈوقسيم Ûƿفي المل

                ƒتصاƷوا Ûوالولد üفي المنز Ǉبعد Ƙوالعي Ûǈفي نجائ Ŷا ƹتكيي Ǘلو Ûǈمن ƧƉوالي

  .)2(......" من النعمة- ƈبقاǉا اŶ-اƱ المقتناة من بقايا ما متعƖ بǈ الدولة النصريةالضي

 ورد ǋ ǑƼذا العنصر التعريف بالمصير الذƈ ǐل ƍليǊ المرسل ǑƼ جوار              :   المصير -ج

فƇوƋ ǌلǍ الوكرÛوساǃǉ في الحادÛƘ وƈشرƿ في الجاǇ والماÛü وƈعان          "  المƨنية"الرياسة  

   ƒلƯو Ûرǉالد ƒنوائ Ǎعل           Ûصيǘاستخ ƿالملو üمƈو Ûر مكانيǉالد ǌƈر Ǎحت Ûالوتر 

                                                           
   .94مختار الصحاÜƟ ص: الراǐƨ: محظوظÜ انظر: الحظ والبخÜƘ مجدود:  الجد (*)

(**) ƒانظر:  الصب Üمنحدر ƴưال: موǐبيدƨ :م Üص 1التاج Ü333.  
  .Ü389 ص 4الǀاموÜƩ م: الƽيروƈ ƨبادǐ: الشƇǑ استخرجÜǊ انظر:  مري (***)

)1  ( Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü 14ص Ü 925.   
  .926المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
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و اŶ المخلƫ من عقاü اǑماÛü والمرشد ƋلǍ نبذ ǉذǇ الخưوư            .  وتجاروا في Ƌتحافي  

  .)1(...."المورƯة

 ǑƼ كنف الرياسة    رمǇ خالل ǋذǉ الخالصة نستشف أǇ الكاتب يƋمل ǑƼ االستǀرا          

Ü السياسية المورطة Ưا لكل العروưƼشر الحسادالكريمة را ǇمƋلي .  

ǋذا العنصر ال عالƿة لǊ بالوحدة التǑ وƼ ƴưيǌا وǋو يتعلƾ بطلب تǀدم بǊ               :   الƯلƒ -د

                  ǑƼ اǌليƍ ƾتم التطر Ǒالت ÜƘكتابا Ǉم Ǌيخص ما صدر عن Ǌليƍ المرسل Ǐلƍ المرسل

وƈنبƉني سيدي بما صدر عنǈ من التصانيƹ الƸريبةÜ  :"         Û ويǀول ƼيǊ  )المدƟ(االستǌالل  

لبليƸةÛ في ǉذǇ الƻتوحاƖ الجليلةÛ وبودي لو وقƲ اǕتحاƹ بǊا  ƈو بعضǊاÛ              والرسائü ا 

ƖƯما فر Ǎعل ǃ2(....."فلقد عاودني الند(.  

Ǉƍ أول ما بدأ بǊ الكاتب طلبǊ لƽظة سيدǐ الدالة علǏ االحترام و التǀدير ƍلǏ جانب                

 Ɵاظ المدƽالغريبة( أل Üالجليلة Üأجل)البليغة Ǉم ǁكل ذل Ǐد اعتمد علƿو ÜǏنيل المبتغ .  

              Ƙوماǀم ƴجمي Ǐعل ǐتحتو ǑǌƼ Üاǋصرƿ مƹالوحدة بر ǉذǋ Ǉخير نالحظ أǕا ǑƼو

ǑناعƿǗالخطاب ا.  

تضمين اǑياƖ القرƆنية واǓحاديƘ وƈبياƖ الشعر واǓمƙاü         "وǑǋ  :  الجƛ الجاǉزة *  

ǃا              .  والحكǊعلي Ƨا ومن مصادقة الناǉا من مصدرǊقوت ƒزة تكتسǉجا ƛي حجǉو

Ü ومما جاƇ منǌا ǑƼ الوحدة االستشǌاد ببيƘ مǇ الشعر ǑƼ بدايتǌا يدعم              )3(....."وتواترǉا

صورة الحال لما يشيعǊ مƹƍ Ǉراب و ƍحالة علǏ عالم خاص يعيشǊ الكاتب جراƇ المكانة               

  .المنحدرة التǑ أصبƠ يحتلǌا الحظ مما جعلǊ يتمسǁ باǕمل الذǐ يعمل علǏ رƼعǌا

Ü ومما جاƇ مǇ الǀياǑƼ Ʃ       )4(....."لتمƙيüالقياƧ وا " وǑǋ   : الحجƷ ƛير الجاǉزة   *  

الوحدة البرǋاǇ الخطابǑ الǀائم علǏ التǀسيم الذǐ استعاǇ بǊ الكاتب ǑƼ جميƴ العناصر               

حيƚ يسعǏ مǇ خاللƍ ǊلǏ اǗيحاƇ باǗحاطة  بجميƴ جوانب الموưوع لصرف نظر                

Ǒصǀوالت ƚالبح Ǉع ƴالمستم.  
                                                           

  .926المصدر نƽسÜǊ ص)  1(
  .926المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
)3  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü90.  
  .71المرجƴ نƽسÜ Ǌ ص )  4(
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مرسل Ƽيǌا بتعريف صديǊǀ بǋƋم التغيراƘ       يǀوم ال  :   بنية اǕخبار عن ƈحواƋ üفريقية     -2

التǑ عرƼتǌا السلطة السياسية ǋ ǑƼذǉ المنطǀةǀƼ Üد جاƇ ذلǁ باالعتماد علǏ العناصر                

  : التالية
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ƈ-    Ƨة في تونƯالسل üحواƈ   :         ا بالحكمǌاستبداد سلطان Ǉع ƚذا العنصر الحديǋ ǑƼ تناول

ادة علǍ ما علمتÛǃ من استقرار      وƈما ƈخبار ǉذا القƯر فǘ زي     "  :  وحالǊ مƴ الرعية ƿائال   

               ƿلǊبالحضرة بعد م ǇمرƉمستبدا ب Ƨبي يحي بتونƈ انƯبن السل Ƽبي اسحƈ انƯالسل

شيơ الموحدين ƈبي محمد بن تافراكينÛ القائǃ بƉمرÛǇ رحمة اŶ عليÛǈ مضايقا في جباية              

 الوƯنÛ وƈحكامǈ بالعرƒ المستǊưرين بدعوتÛǈ مصانعا لǃǊ بوفرǇ علƈ Ǎمان الرعايا            

 Ɩد الوقǊحسن السياسة ج Ûمكنƈ لو Û1(....."والسابلة(.  

ƒ-      ة في بجايةƯالسل üحواƈ :           ƴوصف حال السلطة م Ǐلƍ ذا العنصرǋ ǑƼ Ưيتعر 

   Ǌبا            "  الرعية بموطنǘƷ Ûينة وبونةƯقسن ƒمر صاحƈ دولتنا في üبجاية مح ǃاưومن انت

 اǗستبداد والضرƒ   كما علمتÛǃ محمǘ الدولة بصرامتǈ وقوة شكيمتǈ فوƯ ƼوقǊاÛ من          

علƈ Ǎيدي المستƸلين من اǓعراÛƒ منتقƭ الƯاعة ƈكƙر ƈوقاتǈ لذلǗƋ Ûƿ ما شمü البǘد              

         üوخمود ذبا ÛƯوالوس ƹراƯǓمن ا ƭرǓا ƫونق Ûƒالعر ƒلƸمن ت      ÛةǊج üفي ك üالدو

ǃتما Ǎلƌبداية ف ü2( ".......وك( .  

  : Ǐ الحجƝ اƿǗناعية التالية وƿد اعتمد الكاتب لتƋكيد أخبارǉ الواردة ǑƼ الوحدة عل

فكü بداية ƋلǍ   "   االستشǌاد بالحكمة الواردة ǑƼ نǌاية العنصر الƛانǑ         : الحجƛ الجاǉزة    -*

ǃتما "Ǌǀا لصديǌرسم Ǒا صورة الظلم التǌخالل Ǉم Ǉوǌي.  

 حسǇ التǀسيم الذǐ اعتمدǑƼ ǉ العنصريǇ داللة علƍ ǏحاطتǊ           : الحجƷ ƛير الجاǉزة     -*

  .وانبǊ لصرف نظر المرسل ƍليǊ عǇ البحƚ و التǀصǑبالموưوع مǇ كل ج

3-     Ƽالمشر üحواƈ خبار عنǕبنية ا   :  ƾتطر– Ǉخلدو Ǉاب–      Ǐلƍ الوحدة ǉذǋ خالل Ǉم 

  :الƽتنة السياسية التǑ تعرǌƼا الǀاǋرةÜ كما نǀلǌا الحجاج مǇ خالل العناصر التالية 

ƈ-    الحاج üحواƈ :         نتيجة ع Ÿا Ƙأحوال حجاج بي ǐترد ǊيƼ لخص    Ǒرار السياسǀدم االست

وǃƈ المشرƼ فƉخبار الحاج ǉذǇ السنة من اختǘلÛǈ وانتقاƭ            "الذǐ تعرǊƼ الǀاǋرة     

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 926.  
   .927المصدر نƽسÜǊ ص)  2(
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اŶ وحاج    سلƯانÛǈ وافتراƅ الجƻاة علǍ كرسيÛǈ و فساد المصانƲ والسقاياƖ المعدة لوفد          

Ƙالب üيƯما يسخن العين و ي Ûǈ1( "......بيت(  .  

ƒ-  انƯالسل üحواƈ   :   ǀذا العنصر يǋ ǑƼ         Ǉبي Ƙامƿ Ǒتنة التƽاصيل الƽم تǋوم الكاتب بسرد أ

        Ǌولǀا بǌايتǌن Ƙوكيف كان ƇمراǕوأحد ا Ǉالسلطا  :"      Ɩيعة اتصلǊن الƈ لزعموا Ǎحت

بالقاǉرة ƈياماÛ وكƙر الǊرج في ƯرقاتǊا وƈسواقǊاÛ لما وقƲ بين ƈسندمر المتƸلƒ بعد               

انƖ درائرتǊا عليƈ ÛǈجلƖ    يلبƸا الخاسكيÛ وبين سلƯانư ǈاǉر القلعةÛ من الجولة التي ك         

             ǃǊمن ƱودƉف Ûالباقين Ǎعل ƭوتقب ÛاƸمن حاشية وموالي يلب ÛǍالخمسمائة قتل ƅاǉعن ز

السجونÛ وصلƒ الكƙيرÛ وقتƈ üسند مر في محبسÛǈ وƈلقǍ زماǃ الدولة بيد كبير من                 

موالي السلƯانÛ فقاǃ بǊا مستبداÛ وقادǉا مستقÛǘ وبيد اŶ تصاريƹ اǓمورÛ ومưاǉر             

  .)2(....."لƸيوÛƒ جü و عǘا

أكد الكاتب أخبارǉ بحسǇ التǀسيم الذǐ اعتمدǋ ǑƼ ǉذǉ الوحدة مما يƨيد مƿ Ǉوة                

Ǌليƍ ولةǀخبار المنǕجوانب ا ƴحاطة بجميǗبا Ǌليƍ المرسل ǎناع لدƿǗا.  

Ǉƍ وحداƘ العرƯ جاư ƘƇمǇ ترابط منطǑǀ محكم ƍذ بدأ الكاتب باǕخبار الذاتية             

ƛم االنتǀال ƍلǏ اǕخبار العامة المتعلǀة بعالƿة السلطة مƴ الرعية مما           الخاصة مƴ السلطة    

                Ʃيخدم المحور الرئي ǐالذ ǎوحدة المحتو ƚحي Ǉة ترابط مƿعال ǑƼ Ƙيجعل  الوحدا

  .السلطة والسلطاǇ: الذǐ تطرحǊ الرسالة

وƼيǌا يجمƴ الكاتب أطراف الموưوعÜ ويترǑƼ ǁ ذǇǋ المتلǑǀ صورة          :   بنية الخاتمة  -ج

ƈن " خصة واưحة لما تناولǑƼ Ǌ الرسالة مجتذبا عواطƍ ǊƽلǏ رأيǊ ويشترط علǏ الكاتب مل

ǃختتاǗبحسن ا ǈتي في مكاتبتƉي....ƝفتتاǗكما في حسن ا Û"....)3( ǇǕ Ü " خر ماƆ ƲƯالمق

Ü وǋكذا جاƘƇ الخاتمة    )4(....."يبقǍ في النƧƻ من قولÛƿ فينبƸي ƈن يكونا جميعا مƊنقين         

  :ونة مǇ العناصر اǓتيةǑƼ الرسالة مك

                                                           
   .927المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
  .928-927المصدر نƽسÜ Ǌ ص )  2(
)3( ǐشندǀلǀال :ÛǍعشǓا ƞص 6 جصب Ü312.  
)4  (ǐص الصناعتين : العسكر Ü455.  
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ƈ-   التودد و المحبة :             Ǐداللة عل Ǌǀصدي Ǐلƍ اǌل بǌيبت Ǒبة التƹالر Ǒخالل معان Ǉم Ǐيتجل 

 ƈن Ǘ يƸيƒ خƯابǈ عنيÛ متƈ -        ǍبقاǇ اŶ  -ورƷبتي من سيدي  ":  الوƼاƇ للمحبة يǀول  

 ƈمكنÛ يصü بذلƿ مننǈ الجمةÛ وƈن يقبü عني ƈقداǃ تلƿ الذاƖ المولويةÛ ويعرفǈ بما               

             Ûǈاختصاص üǉƈو ǈوا عني لحاشيتǊن تنƈو Ûǈوالشكر لنعمت ÛǈانƯلسل Ʋعندي من التشي

       ǃǉيرƸو ص ǃǉكبير Ûƭالريا Ƨاƻنƈ المختلسة من Û1(....."التحية(     Ǐلƍ ل الكاتبǀم ينتƛ Ü

      Ǌيصال رسالتƍ ǑƼ المساعدة Ƙبالذوا Ǌǀالكريمة      "  :  تذكير صدي ǈحضرت ǍلƋ مني ǌدƉوقد ت

 تناولǈ من اƠǓ يحي عند لقائƋ ǈياǇ بتلمسانÛ          - سلمǈ اƲ-  ŶخƯاƒ علǍ يد الحاج ناف    

  .)ƈ -"....)2يدǇ اŶ-بحضرة السلƯان ƈبي حمو

ƒ- ƅالدعا   :          Ǐخر الرسالة داللة علƈ ǑƼ Ƈد جاƿو "     ǍلƋ Ƨالتعزيز والتوقير من الرئي

ƧوƊ3(...."المر(       Ƈاǀطالة البƎب Ƈالدعا Ǐبمعن Ü  "     ذǘوم Ûذخرا للمسلمين ǃيبقيك Ŷا وا

ǈضلƻملين بǒ4(...."ل(.  

] ƈحد الكتاÛ] ƒ ولذلƿ يشير    ...تحية اǕسǃǘ المƯلوبة لتƉليƹ القلوƒ      " وǋو   :   السǃǘ -ج

والسǃǘ عليƿ واجعلǈ   " وƈ ǑƼخرǉ     "  اكتƒ في ƈوü كتابƿ سǃǘ عليƿ واجعلǈ تحية         

  .)5("..... علƋ ǍتباƱ السǃǘ الرحمة في الكǃǘ علǍ الخواتǃ ...."وداعا

والسǃǘ عليكǃ  " انتƘǌ الرسالة بالسالم والرحمة وتƋكيد الوالƇ والمحبة          وعليǀƼ Ǌد 

             ƒمن المح ÛƒصحاǓوالحاشية وا üǉǓوا Ûƒد المناجيǗوǓمن السادة ا ǃذ بكǗ من Ǎوعل

ǈوبركات Ŷورحمة ا Ûابن خلدون Ûǃشيعة فضلك ǃالمعتد بك ǃ1(....."فيك(.  

توǎ و المưموÜǇ العنصر اǕول     Ǉƍ عناصر الخاتمة جاƘƇ مترابطة مǇ حيƚ المح       

  .مǌد للƛانƍ Ǒلƹ Ǐاية نǌاية الرسالة

مما سبƾ عرǊư نستنتƝ أǇ الرسالة ǑƼ محتواǋا ومưمونǌا مترابطة مǇ ناحية             

 ǎالبنية الكبر  "           ǑƼ لƛمحكم يتم Ǒترابط بنائ Ǉمư Ǐتتوال ǑǌƼ Üالخاتمة ÜƯالعر Üدمةǀالم

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 928.  
  .928المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
)3  ( ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü 6 ص Ü312.  
)4  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 928.  
)5  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصبÜ6 ص Ü 229-230.  
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    Ǌلتƛأم Ǉالمحكم وم Ǒǀدا وعلوا سيدي مج :  ((الترابط المنط((  Û))    Ʋلمواق ǃائǊتحية ال ǈحييت

ǃمائƸال((  Û  ))    ƅولياǓا Ɲمقتر Ǎعل üمƈو((  Û))        ذاǉ üǉƈ من ƹشراǓا ǈعلي Ɩƻووق

  )).ومن انتưاǃ بجاية محü دولتنا(( Û))وبƙƙتǈ شكوǌ الƸريƒ(( Û ))القƯر

 بعدما جرتǈ الحادƙة بمǊلƿ     :((مƴ اǗشارة ƍلǏ وجود بعƯ الروابط السببية ومنǌا         

من الجولة التي كانƖ دائرتǊا عليƈ ǈجلƖ عن        ((  Û  ))سلƯان المرحوǃ علǍ يد ابن عمǈ     ال

  Ǎخمسمائة قتل ƅاǉز.((      منيةƨالروابط ال Ưبع ǁوكذل ))     ƿتل ƹسيدي لشر ƒوكان كتا

  )).فƉخبار الحاج ǉذǇ السنة(( Ü ))الدولة

ونÜƩ ت(أما الروابط المكانية تتمƛل ǑƼ المناطƾ التǑ تحدƚ المرسل عǇ أخبارǋا             

  ).بجايةÜ الǀاǋرة

              ƚحي Ǉة تكامل مƿعال ǑƼ اǌتجعل Ǒية التǀالمنط Ǐائمة علƿ الرسالة Ǉأ Ǐلƍ ونخلص

البنية الكبرǎ و متكاملة كذلǁ مǇ ناحية البنية الصغرǎ المكونة لǌا مما يجعلǌا ǑƼ عالƿة               

  .السلطة والسلطاǇ: ترابط مǇ حيƚ المưموǇ الذǐ يخدم المحور العام

                                                                                                                                                                                     
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 928.  
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  : الدǗلية للرسالةالبنية: ƙالƙا

        Ǌب ƨتتمي ǐالذ ƾالترابط الساب ƾمنط Ǉƍ" ا     "بنية الرسالةǌتنظيم ǎمستو Ǐيحيلنا عل Ü

Ƽ ÜالمعنǏ عندƹ"       ǉريماƩ"المعنوǐ أǐ تلǁ اǕدبية الǀائمة ǑƼ انتظام بنية المعنǏ عند             

  .)Ǘ"......)1 يتضǗƋ ƞ من خüǘ تعارضǈ مƲ الضد"

 )2(...." اǓشكاü المعقدة للدǗلة ƋلǍ عناصر بسيƯة      تحليü"  وعليǀƼ Ǌد ƿام بƎعادة     

             ǐالذ Ǐلتجسيد المعن ǁوذل Ǒا النموذج التكوينưأي Ǐيسم ǐير الذǌالش Ǒالسيميائ Ǌمربع ǑƼ

 بيƛ ǇنائيتيǇ    )3(...."التضادÛ التناقÛƭ التضمن   "  ينبنǑ علƛ Ǐالƛة عالƿاƘ منطǀية      

  Ǉتيưب (متعار Üأ(    Ǉأ ƚحي Ü"    يديولوجي نƋ Ƽنس üميزة ك     üǘالحياة من خ ǍلƋ ǈرتư

             üوǓا Ûخر بالسلبيةǑا ƭالبع ƹويوص ÛيجابيةǕا باǊمن ƭالبع ƹيوص Ûنائية قيميةƙ

                Ƽمضمون النس Ʋم ƭيتناق ǈنǓ ومدان ƭاني مرفوƙوال Ûƿكذل Ǉمحبذ باعتبار

  : اǕول: Ü ومنǊ كاǇ اƼتراƯ توƨيƴ الǀيم السابǀة ǑƼ مجاليǇ داللييǇ)4(...."اǕيديولوجي

سلبǑ يحƽل بحيƨ   :  والƛانǑ..بǑ يحƽل بحيƨ معنوǐ أساسǑ يتưمƹ Ǉياب الǀيمة السلبية        ƍيجا

Ü وعليǊ يكوǇ   )5  ().....يتưمƹ Ǉياب الǀيمة اǗيجابية    (معنوǐ أساسǑ مناƯƿ لǖول      

  :علǏ الشكل التالǑ) أÜ ب( المربƴ السيميائǑ الممƛل للƛنائية 

                                

                          

  

  

  

   

                                                           
  .Ü42 ص فن القƫ في النưرية والتƯبيƼ: نبيلة ƍبراǋيم)  1(
)2    (  Ǒكلود كوك Ǉالمقدمة   :  جا ƫترجمة    ن Ü   :    ǁمال Ǉرشيد ب  :    ƼبيƯرية و التưالسيميائية بين الن    Ü ǉرسالة دكتورا Ü

       ÜǇجامعة تلمسا Ü ة الشعبيةƼاǀƛد الǌص 1995مع Üأحمد طالب    70م Ǉال عǀن Ü  :      ǑƼ دراسة Ǒالمنظور السيميائ ǑƼ اعلƽال
  .27 مÜ ص ƨ2002ائرÜ د ط Üالǀصة الǀصيرة الجƨائريةÜ دار الغرب للنشر و  التوƨيÜƴ وǋراǇ الج

)3  (Ǉسويدا Ǒوشعرية السرد: سام ƫلية القصǗطفي د ÜǇلبنا Ƙداب بيروǓدار ا Ü1 Ü1991 ص Ü24.  
   .Ü 60 صالنƫ السردي: سعيد بǇ كراد) 4(
)5  (Ǉسويدا Ǒالروائي العربي: سام ƫفي الن Ƙبحاƈط ÜǇلبنا Ƙداب بيروǓدار ا Ü1 Ü2000 ص Ü109م.  

  _        ب           تضاد     أ  +      
  تناقض

  
                      تضمن          تناقض    تضمن

  
  
  

 _ƛلل Ǒالسيميائ ƴب ( نائية المربÜأَ َب  _) أ  



الفصل الثاني                                                                    
  أدبية الرسالةـ

   185

وباالنتǀال ƍلǏ نص الرسالةÜ المدروسة نجدǋا تƨخر ببنية ƿيمية ƿائمة علǏ الصراع         

               Ǐوم علǀيم تǀنائية الƛƼ Üاǌوم عليǀت ǐالذ ƩساǕا اǌيƼ نائيةƛوال Ưƿويشكل التنا Üيمǀال Ǉبي

التعارƯ وتتوƨع علǏ مجاليǇ داللييǇ عاميƍ ǇيجابǑ يجمƴ بيǇ المعرƼة والصداƿة               

  .محبة ومجال داللǑ عام سلبǑ يưم الجǌل والعداوة والكرǉ والưعفوال

ومǇ أبرƨ ما نصƘ عليǊ الرسالة مƿ Ǉيم اǕخالƍ ƾذ تشكل ƛنائية تưادية تتخذ                

ابǇ (الشكل اǗيجابǑƼ Ǒ شكل المحسÜǇ النصيحةÜ الصبرÜ وǋذا ما نجدǉ عند المرسل               

Ǉخلدو(      Ǌǀصدي Ǉذ يطلب الموعظة مƍ Ü-  الخطيب Ǉالمر - اب      Ǉواالبتعاد ع Ǌليƍ سل

             Ǌتربط Ƙكان Ǒة التƿالصدا Ǐظ علƼحا ǊنǕ ائلưƽبال Ǒتور والتحلƽطيعة والǀب والưالغ

بصديǊǀ رƹم كƛرة السعاياÜƘ والشكل السلبǑ المتمƛل ǑƼ الجǌلÜ الغدرÜ الطمƴ وǋذا ما              

  .نجدǉ مǇ خالل الطمǑƼ ƴ السلطة

م للنص يمكƍ Ǉجراƍ     ƇذǇ باعتماد أǋم المعانǑ التǑ يطرحǌا المưموǇ العا          

  :التوƨيعاƘ الداللية اǓتية

Ƽالصداƿة عالƿة  )  1  (....."  المحبة والمخالةÛ الجمƈ Ʋصدقاƅ   "وǑǋ  :   دǗلة الصداقة  -1

المجالسة والمخالƯةÛ والمجاورةÛ وǉذǇ اǓمور Ǘ يقصد        "ƿائمة علǏ الصحبة وحدǋا      

      ǈحبƈ ذاƋ ǗƋ ǇيرƷ اǊنسان بǕصودة    )2(....."اǀوالصحبة الم Ü     ذƍ ليةǀالع Ǒǋ النص ǑƼ

الوفاƅ واǕخÛƫǘ ومعنǍ الوفاƅ الƙباƹ  "     Ɩياب العǀل يƌدƍ ǐلǏ تغييبǌا وأƿصǏ حǀوǌƿا      

علǍ الحƒ و ƋدامتƋ ǈلǍ الموƖ معÛǈ وبعد الموƖ مƈ ƲوǗدǇ وƈصدقائÛǈ فƌن الحƋ ƒنما                

  .)3(....."يراد لǒخرة

           Ǖوا Ǉƨما الحǌلبيƿ ǑƼ ǁالحياة أدخل ذل ǑƼ اƿارƽوت ƚحد Ǉƍو    Ǒة التƽلǕلم لشدة ا

مازاü الشوƼ منذ   .....  سيدي مجدا "  - ابǇ خلدوǇ  -تجمƴ بينǌما و ǋذا ما نجدƿ ǑƼ ǉول       

  .)Û".....)4 واستحكǃ بيننا البعاد...نƖƉ بي

                                                           
)1  (  ƨيروƽالƈǐم: باد ÜƩاموǀص 3ال Ü 359.  
)2  (Ǒالƨالدين: أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋم Ü2 ص Ü 191.  
  .191المرجƴ نƽسÜǊ  ص )  3(
)4  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص  Ü922-923  
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              ƴوية جدا مƿ ةƿصدا Ǌتجمع Ƙكان Ǉخلدو ǇابƼ ةƿادة للصداưذا توجد العداوة المǋ ابلǀوم

Ƙ علǏ التƽريƾ بينǌما وƿطƴ حبالǌا ƍال أÜ         Ǉ لكǇ كƛرة السعاياƘ عمل    - ابǇ الخطيب  –

               Ǉيسعو Ƙل السعاياǋأ Ǉد كاǀƼ ة النبيلةƿالعال ǉذǋ Ǐاظ علƽرر مغادرة البلد للحƿ المرسل

               ƾريƽة وتƽلǕرباط ا ǁƼو Ǉيǀاع بالصديǀيǗدف اǌما بǌالعداوة بين ƚب Ǐلƍ  خالل الكذب Ǉم

  .)1(......"وبƙƙتǈ شكوǌ الƸريƒ من السوƼ المزعƛ": شملǌم يǀول

  :وتظǌر لنا الصداƿة والعداوة مǇ خالل مجال داللتǌما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  -عداوة/  المربƴ السيميائǑ للƛنائية صداƿة -

مǋ Ǉذǉ االƨدواجية تنتƝ عالƿة تưاد بيǇ الصداƿة والعداوةÜ والتناƯƿ بيǇ العǀل             

ƾرƽة والتƽلǕا Ǉوبي Üةƽوالعاط.  

        ƾالخل Ƈمرة سوƛ ƇاƿصدǕا Ǉبي ƾرƽالت Ǉƍ      بالحلم Ǉال يكو ƇاƿصدǕاكتساب ا ǇǕ

 - ابǇ الخطيب  - رƹم الوشاياƘ بينǊ وبيǇ صديǊǀ     -ابǇ خلدوǇ –والجود والصبرÜ كما نجد     

                ƾذكر عيوب الصدي Ǉع Ƙالسكو ƴباالبتعاد و مغادرة البلد م Ǌتƿصدا Ǐظ علƼحا Ǌال أنƍ

  .للسلطاǇ حامال بذلǁ لصƽة الغدر

 يưم ƛالƿ ƚيم خلǀية يجب أǇ يتصف        -ǇابǇ خلدو -ونالحظ أǇ مجال الصداƿة عند    

ƾما الصديǌب :  
                                                           

  .924المصدر نƽسÜǊ ص )  1(

  الغدر-                 فراق     الوفاء+

     العدواة          الصداقة
                                          

 
 

     عاطفة                عقل

 
 

 

     الالصداقة          الالعداوة
                                   ألفة
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-  ƅالدعا  :      Ǌǀصدي Ǐعل ƾالصدي ƾح Ǉم  "     ǈسƻلن ƒما يح üبك ǈ1(...."الدعوة ل(  

  . خالل دراساتنا لعناصر الرسالة- ابǇ خلدوǇ-وǋذا ما وجدناǉ عند

كذلǁ مǇ واجب الصديƾ علǏ صديǊǀ النصيحة الناƼعة ǑƼ وƘƿ الشدة           :  الموعưة  -

 ǑƼ العنصر اǕول مǇ الوحدة      - ابǇ الخطيب  – يطلب ذلǁ مǇ     - ابǇ خلدوǇ  –د  حيƚ نج 

ǏولǕا.  

ينبƸي ƈن يǊưر   "  ومǇ حƾ الصديƾ علǏ صديǊǀ أيưا التǌنئة حيƚ         :   التǊنئة - 

 وǋذا ما يعبر عنƿ Ǌول المرسل. )2(......"بلسانǈ مشاركتǈ في جملة ƈحوالǈ التي يسر بǊا

سن القرار وذǉاƒ الǊواجƧ وسكون        خصوصا فيƿ من اƯمئنان الحاü وح         "

  .)3(....."النƻرة

2-  ǃلة العلǗو  :   دǋ"        ǈو بǉ ما Ǎعل ƅ4  (....."معرفة الشي(  .   ǉذا ما وجدناǋو

 الذǐ طلب مǇ صديǊǀ تƨويدǉ بما صدر عنǊ مǇ التصانيف الغريبة             - ابǇ خلدوǇ  -عند

ǋتمام بƋحوال السلطة والرسائل البليغة لالطالع عليǌا و تعويƯ التƽريطÜ كما كاǇ شديد اال 

  )5 (........"ورƷبتي من سيديƈ Ûن Ǘ يƸيƒ خƯابǈ عني" : ǑƼ اǕندلƩ يǀول

ونحǇ ال نستغرب ذلǁ خصوصا أننا رأينا أǇ الكاتب كاǇ شغوƼا للعلمÜ حيƚ تعلم               

علǏ يد شيوƢ أجالǀƼ Ƈد كاǇ شديد المالƨمة لحưور مجالسǌم العلمية مǇ أجل التحصيل              

كƛير الترحل وذلǁ الكتساب ǀƛاƼاƘ جديدة بالرƹم مǇ كƛر المحǇ التǑ           العلمÜǑ وكاǇ أيưا    

  .تعرƯ لǌا

                                                           
)1  (Ǒالƨالدين: أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋ م Ü2 ص Ü190.  
  .181المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
  .Ü 923 ص 14 مالتاريÛơ: بǇ خلدوǇا)  3(
)4  (Ǒالƨالدين: أبو حامد الغ ǃعلو ƅحياƋمÜ1 ص Ü 49.  
)5  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاريÜ 14 ص Ü 928.  
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Ǒالنموذج التال ƾƼو ǎخرƋل بǌنائية العلم بالعلوم المحصلة و الجƛ Ƌكذا تنشǋو:  

  

  

  

  

  

  

  

  
  -الجǌل/  المربƴ السيميائǑ للƛنائية العلم-

Ưƿ الǀائم بيǇ   مǋ Ǉنا تنتƛ Ɲنائية بيǇ العلم والجǌلÜ وǑǋ عالƿة تưاد وتنا             

                Ǉمجاال ǁلذل Ƈبنا Ǉليتكو Üخر الخير والشرƈ طرف ǑƼطرف و ǑƼ اد والكسلǌاالجت

Ǉدالليا  :           Ưموƹ Ǌسمت Ǒل وسلبǌالالج Üالخير Üم العلمưالمعارف ي Ɵوưو Ǌسمت Ǒيجابƍ

المعارف يưم الجǌلÜ الشرÜ الالعلمÜ لذلǁ يƌدƍ ǐلǏ الموƘ أǐ أǇ اǗنساǇ الجاǋل مƛل               

Ƙالمي ǇنساǗا.  

Ü ومنǊ عجƨ النƩƽ عǇ معرƼة الغيب         )1(....."الضعƹ"وǋو  :   دǗلة العجز  -3

                 ǇǕ ÜƩندلǕة اƿارƽبعد م Ǌل ما سيحصل لǌيج Ǉكا ǐالذ Ü Ǉخلدو Ǉذا ما حصل البǋو

                 Ƈالسما ǑƼ Ƙالمعلوما ƴادر العالم بجميǀال Ǒالح Ƙاƽص Ǉعلم الغيب م Ǐدرة علǀال

  .ة الǀرƈنية السابǀةواǕرÜƯ وǋذا ما جعلǊ يستدل بشطر مǇ اǓي

            Ʃكما نلم ÜǏوتعال Ǌسبحان Ÿا Ƈاưǀوع والتسليم بưالخ Ǉمƌواجب العبد الم Ǉوم

عجƨ المرسل عǇ معرƼة أخبار الدولة ǑƼ اǕندلÜƩ وǋذا ما جعلǊ يƌكد علǏ صديǊǀ عدم               

Ǌتغييب جواب ǑƼ طالةǗا.  

                                                           
)1  (ǐƨالرا :Ɲص مختار الصحا Ü314.  

  الموت_                الحياة+
     الجهل             الكسل    العلم

                        غموض            وضوح 
  املعارف                                                                             املعارف

  
     الشر        اخلري

  
     الالعلم    االجتهاد            الالجهل

  
   االجتهاد                                         



الفصل الثاني                                                                    
  أدبية الرسالةـ

   189

يǇ حيƚ نلمƩ   ولكǇ بالمǀابل لǌذا العجƨ نالحظ أǇ الكاتب يتمتƴ بƎرادة وعƨم ƿوي          

ذلǑƼ ǁ عدم خưوعǊ لمكائد Ƽعل السعاية المتكرر ǌƼو بǌذǉ اǗرادة استطاع النجاة                 

ƴالمجتم ǑƼ ةƿالمرمو Ǌواستعادة مكانت.  

ومنƼ ǊالذاƘ عاجƨة أمام ƿدرة اŸ سبحانǊ وتعالǀƼ Ǐط تعلم ما علمǌا وتجǌل ما لم               

 يتƠư مǇ خالل النموذج      تعلمÜ وǋكذا تنشƛ Ƌنائية العلم بالغيب وجǌل الذاƘ وǋذا ما           

Ǒالتال:  

  

  

  

  

  

  
  -العجƨ/ المربƴ السميائǑ للƛنائية الǀدرة -

              Üةǌج Ǉم ƾو المخلو ƾالخال Ǉبي Ưƿأساسا للتنا ƨدرة و العجǀال Ǉاد بيưيشكل الت 

            Ǉمجالي ǑƼ Ǐالداللية للمعن Ƙالمعطيا ǉذǋ عƨوتتو Üǎة أخرǌج Ǉعف مưوة والǀال Ǉوبي :

ةÜ الالعجÜƨ وسمتǊ العلم وǑǋ مǇ الصƽاƘ المنǋƨة للخالƍ           ƾيجابǑ يجمƴ الǀدرةÜ الǀو   

              Ǉم Ǒǋل وǌالج Ǌعف وسمتưوال Üدرةƿو الالÜƨم العجưي Ǒسلب Ǒانƛوال ÜǏوتعال Ǌسبحان

  .صƽاƘ المخلوƾ الưعيف أمام الǀدرة اǗالǋية

             ÜƘحوال الذاƋخبار بǗا Ǌوحدت ǑƼ Ưة العرƇراƿ اưأي Ǉيمك ƩساǕذا اǋ Ǐوعل

 علǏ معرƼة الغيب جعلǊ يتعرƯ للصراع ƛانية مƴ         – ابǇ خلدوƨ–    Ǉ  حيƚ نالحظ أǇ عج   

Ǉبتغيير المكا Ƙǌجديد وانت Ǉم Ǉالمح Ǐلƍ Ǌجرت Ǒالت Ƙالسعايا.  

الجهل*                 العلم* 
      اخلالق

  العجز          القدرة
  

  الضعف          القوة
  

  الال قدرة                                      الال عجز
  املخلوق
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ومما سبƾ مǇ تǀصǑ أǋم التوƨيعاƘ الداللية التǑ يحƽل بǌا نص الرسالة يمكننا               

يائية السابǀة كما   تشكيل المربƴ السيميائǑ العام الذǐ تƽرعƘ منǊ مختلف المربعاƘ السيم          

 Ǒيل :  

  

  

  

  

  

  
                Ơưيو Ǌنƍ بل ÜطǀƼ ƩƋمل واليǕا Ǉيحصل بي ǐاد الذưالت ƴذا المربǋ Ǉال يبي

           Ǉدالليي Ǉيم مجاليǀلي Üانيةƛ ةǌج Ǉم Ɵلم واالرتياǕا Ǉبي ǐالعمود Ưƿالتنا  :  ƴيجم Ǒيجابƍ

التناƯƿ أǐ بيǇ   بيǇ اǕمل والاليƩƋ والǀوة سمتǊ السعادةÜ وسلبǑ يجمƴ أطراف التưاد و          

  .اليƩƋ والǖمل و الưعف

مǋ Ǉذا المنطلƾ تكوƿ ǇراƇتنا لداللة المربƴ السيميائǑ الذǐ يطرƟ المعنǏ العام              

 Ǒللرسالة كالتال  :  Ǉƍ– Ǉخلدو Ǉا          –ابǌب ƴيتمت Ǒوة التǀال ǁذل Ǐوالدليل عل ÜملǕبا ǁمتمس 

ياƟ الذǐ يƌدƍ ǐلǑƼ    Ǐ مواجǌة المحǇ التǑ يسببǌا Ƽعل السعاياÜƘ وǋذا ما يحƾǀ االرت           

أما مǇ يخƴư لليǌƼ ƩƋو متƋلم ưعيف ǑƼ مواجǌة المحÜǇ وǋذا ما يودǐ بƍ ǊلǏ               .السعادة

Ƈاǀالش  . 

    الشقاء-               السعادة+ 
  

  األمل 
  اليأس          األمل

  
  الضعف          القوة

  
  الألمل           لاليأس                 ا

  االرتياح
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Ǘوƈ :يدǊتم  

  : تعريƹ الخƯابة-1

الخطابة مǇ اǕجناƩ النƛرية التǑ عرǌƼا اǗنساǇ منذ الǀدمÜ وƿد كاǇ للحưارة             :  لƸة  - أ

Ǉوالمد Ǉالبلدا Ǐشت ǑƼة وƽعبر العصور المختل Ǉƽذا الǌالعناية ب Ǉر مƼالعربية نصيب وا.  

لǀاموƩ وعليǀƼ Ǌد وردƘ لƽظة خطابة ǑƼ مختلف المعاجم اللغوية العربيةǑƽƼ Ü ا            

وخƒƯ ....    الشƉن واǓمر صƸر ƈو عÛǃư ج خƯوƒ       :  الخƒƯ"  جاǑƼ Ƈ مادة خطب     

              ǃǘي الكǉيضا وƈ بةƯخ ǃǘالك ƿوذل Ûǃبالض ǈبƯوخ ƞتƻابة بالƯالمنبر خ Ǎعل ƒƯالخا

  .)1(......"المنƙور المسجƲ ونحوÛǇ ورجü خƯيƒ حسن الخƯبة 

      Ɵمختار الصحا ǑƼ ƘƇوجا  "ƒƯما خ     :  الخ üمر تقوǓا ƒسبƿبƯ...  ǈبƯو خا

وخƒƯ المرƈة في   .  بالكǃǘ مخاƯبةÛ و خƒƯ علǍ المنبر خƯبة بضǃ الخاƅ وخƯابة           

 Ü وǋو أǇ   )2(....."النكاƝ خƯبة بكسر الخاÛƅ وخƒƯ من باư ƒرÛ ƹ صار خƯيبا             

"              ƒيƯالخ Ʋبة و جمƯحسن الخ ƒيƯخ üورج ÛƒيƯالخ ǈب ǃالذي يتكل ǃǘللك ǃبة اسƯالخ

ƅباƯ3(....."خ(.  

الموضوƱ و الوسيلة في Ɔن واحد      "  Ơư لنا أǇ مشتǀاƘ المادة تتناول       ومǋ Ǉنا يت  

ǑƼ ǑǌƼ Ü جوǋرǋا تواصل شƽاǑǋ بيǇ       )4(....."وفي ذلƿ ربƯ للكǃǘ بالحدƈ Ƙو المƙƊر       

  .Ü تكوǇ حاưرة لحظة ƍلǀائǌا)مرسل ƍليǊ(Ü والجماعة )الخطيب(المرسل 

ƒ- حاǘƯا      :   اصǌصد بǀوي Üا خطابةǌاستمالة من "  الخطبة جمع     üǉƈ ǃǉو ǈر استمالتƙƊت 

                  Ûحدƈ استمالة Ǎيقدر عل Ǘو ÛǈليƋ Ɩƻيلت ǘف Ûالبتة ǈقدرة ل Ǘ ما منƈوÛوالعقد üالح

  .)5(......"ويستماǉ üو

    Ǒǋ Ǉذƍ الخطابةƼ"    ǈواستمالت ǈقناعƋو ÛورǊة الجمǊ1(...."فن مشاف(    Ǉوالمراد م 

تد باشتداد اǓزماƖ   عن عقيدة الخƯيƒ ورƈيǈ في مشكƖǘ الوجود تش        "كل ذلǁ التعبير    

                                                           
)1  (ǐبادƈ ƨيروƽالق: الƧمامو Ü1 ص Ü62-63.  
)2  (ǐƨالرا : ÛƝ180ص مختار الصحا  
  .Ü361 ص Ü1 ملسان العرƒ: ابǇ منظور)  3(
)4  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü16.  
)5  (Ǉخلدو Ǉاب: ơم التاري Ü1 ص Ü237.  
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Û فǊي ربيبة السǃǘ تواكبǈ  وتعوƭ        ...التي ترتبƯ ارتباƯا جذريا بمصير  الجماعة       

ǈعن...               ǈدعوت Ƨالنا ƹلƈ مما ƿذل ǍلƋ والمنكر وما üالدمار والتقتي ǃحǘم ǃوتقتح Û

  .)2(...."بƯولة و مجدا

جعلǌا Ƽالخطابة العربية بحسب ذلǁ كالم يرتبط بالموưوع والوظيƽة وǋذا ما              

في ƈنǊما كǗ ǃǘ يلحقǈ وزن وǗ تقƻيةÛ وقد            "  تتشابǊ مǇ حيƚ الشكل مƴ الرسائل      

يتشاكǘن ƈيضا من جǊة اǓلƻاư و الƻواصÛü فƉلƻاư الخƯباƅ تشبƈ ǈلƻاư الكتاƒ في                

السǊولة والعذوبةÛ وكذلƿ فواصü الخÛƒƯ مüƙ فواصü الرسائÛü وǗ فرƼ بينǊما ƈ ǗƋن             

  .)3(...."لرسالة يكتƒ بǊاالخƯبة يشافǈ بǊا Û وا

وبتحديد الƽرƾ بيǇ الرسالة والخطبة نخلص ǑƼ النǌاية ƍلǏ أنǌا ǇƼ مƼ ǇنوǇ الكالم              

ƹايتƿƍ Ǌناع السامعيǇ واستمالتǌم Ü والتƛƋير Ƽيǌم بصواب ưƿية أو بخطƋ أخرÜǎ ما جعلǌا              

  .تنǀسم مǇ حيƚ الموưوع المتناول Ƽيǌا ƍلǏ أنواع مختلƽة سنحاول التعرف ƍليǌا

  : ƈنواƱ الخƯابة -2

  :  Ǉƍ الخطابة مǇ حيƚ موưوعǌا أنواع عدة

ƈ-ابة السياسيةƯالخ  :  

 تتناول الخطابة السياسية كل ما لǊ صلة بƋحوال الدولة وشƌونǌا العامة داخلية              

بذورǉا   "كانƘ أو خارجية ومدارǋا اǕول ǋو الحكم والسلطة وما يتصل بǌما وتعود               

     üالرسو Ɩبعد مو ǍولǓا)Ǎصل   ǃوسل ǈعلي Ŷة      )   اƻفي سقي ƅرقاƻال ƹوق ǃيو Ûمباشرة

            ǈرضƷ ما يبرر üفة بكǘفي الخ ǈسبقيتǓ üك ƛدينية    ....  بني ساعدة يحت ǃمن قي Û

  )4(...."واجتماعية

             ǇموييǕوسيطرة ا ÜǊعن Ÿا Ǒưر Ǉماƛة عƽتل الخليǀاية مƹ Ǐلƍ ǁكذل Ƙواستمر

داƼعوǇ عنÜǊ وƿد بعƚ ذلǁ علǏ       حيƚ أصبƠ لكل حƨب  خطباǉƌ الذيǇ ي        .  علǏ الحكم 

  نưǌة الخطابة السياسية ǋ ǑƼذا العصر وانتشارǋا بشكل واسÜƴ ولعل ذلǋ ǁو الذǐ جعلǌا 
                                                                                                                                                                                     

)1  (ǑƼابة: أحمد الحوƯفن الخ Ü د ط Ü ة للطباعة والنشر مصرưǌدار الن Ü2002 ص Ü05م.  
)2  (ǐليا الحاوƍ :ƒعند العر ǇورƯابة وتƯطفن الخ ÜǇلبنا Ƙالمكتبة العصرية بيرو Ƙمنشورا Ü1 Ü1959 ص Ü08م  
)3  (ǐص الصناعتين: العسكر Ü142.  
)4  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü50.  
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               Ǒم التǋƇراƈ ل السياسةǋدم أǀي ƚحي ÜǑاية العصر الحالƹ Ǐلƍ ترتبط بالسياسة العربية

             Üلوبǀا الǌيجذب ب Ǒا الدعاية التǌưرƹ شكل خطب ǑƼ Üالشعوب Ǐا علǌونưرع يعرǀوي

  .)1 (.....بǌا اǕسماع

ƒ- ابة الدينيةƯالخ  :  

           Ƙوعاưجماال موƍ Ưوتعر Üسالم خصوصاǗالخطب عند العرب بعد ا ǉذǋ Ƙذاع

لǊا الحư اǓوفر من ƈمر الدينÛ      "أخالƿية تنبعƚ مǇ روƟ الديƼ ÜǇالخطابة تتميǑƼ ƨ كونǌا          

اƖ والجماعاƖ وتشتمǓ   üن الخƯبة شƯر الصǘة التي ǉي عماد الدين في اǓعياد والجمع          

علǍ ذكر المواعư التي يجƈ ƒن يتعǊد بǊا اǕماǃ رعيتǈ لئǘ تدرƧ من قلوبƙƆ ǃǊار ما                 

             ƒƯالخ Ʋمن مناف ƿير ذلƷ ǍلƋ ǈفي كتاب ƿمن ذل üعز وج Ŷا üنزƈ".....)2(   Ǒالدينية الت Ü

ǌا الديǇ  تشترǁ الكاƼة ǑƼ الحاجة ƍليǌا لما Ƽيǌا مǇ توجيǊ لمكارم اǕخالƾ التǑ دعا ƍلي               

  .-ρ–الحنيف واتصف بǌا الرسول 

  : الخƯابة اǗجتماعية -ج

تتناول جميƴ الخطب التǑ ال يستوعبǌا الموưوعاǇ السابǀاǇ أǐ السياسة                      

والديÜǇ خاصة الخطب التǑ تلǑƼ Ǐǀ المحاƼل و المجالƩ لغرƯ مǇ اƹǕراƯ  المتصلة              

       Ǉالبي Ƙذا Ɵصالƍو ÜǇاƨحǕوا Ƙالمسرا ǑƼ ا    ....كالمشاركةǌوعاتưمو Ǉم ǁير ذلƹو

Ǐلƍ سمǀا تنǌيرة ما جعلƛ3 (: .....الك(.  

 Ǒǋ الخطبة التǑ تحاول معالجة مشكلة مǇ          : خƒƯ ذاƖ موضوعاƖ اجتماعية     -1

              Ǉة بيƿتتناول العال  ǐسباب وتحاول ايجاد حلول أǕالعيوب وا ƨتبرƼ ƴالمجتم Ƙمشكال

لصلÜƠ والمخاصماƘ  الناƩ وتنظيم المجتمÜƴ ومǇ أبرǋƨا خطب اǕمالǁ وا             

  .)4(....الưǀائية

                                                           
  .Ü70 ص Ü. Ƙ د Ü7 دار المعارف مصرÜ طالƻن ومذاǉبǈ في النƙر العربي: شوư Ǒƿيف)  1(
)2  (ǐص الصناعتين: العسكر Ü142.  
)3  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü62.  
)4  (ǑƼابة: أحمد الحوƯص فن الخ Ü 96.  
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وǑǋ الخطب التǑ تلǑƼ Ǐǀ المحاƼل والمناسباǋ ƘدǌƼا         :   خƒƯ ذاƯ Ɩبيعة وجدانية    -2

Ü التǌنئةÜ  )الشكر(خطب المدƟ والتكريم    :  المشاركة ǑƼ المسراƘ واǕحƨاÜǇ ومǇ أǋمǌا     

  .)1 (....وصف المشاǋد والبالد

بيعة الوجدانيةÜ خطب المدƍ     ƟذǇ مǇ بيǇ أنواع الخطب االجتماعية ذاƘ الط         

             Ǐعل Ƈناƛ ƴالمجتم ǑƼ ةƨالبار Ƙبشكر الشخصيا Ǐوتعن Ƙل والمناسباƼالمحا ǑƼ والتكريم

              ǉيما يجدƼ Ǌليشارك Ǌاستمالت ǑƼ الخطيب Ǐذ يسعƍ ÜǊليƍ المرسل ǑƼ يرƛƋا التǌƼدǋو ÜاǌلưƼ

Ǌر بǋأو  يتظا.  

تǑ جاƘƇ مưمنة ǑƼ     مǇ خالل خطبǊ الƛالƛة ال     - ابǇ خلدوǇ  - وǋذا ما نجدǉ عند   

Ǌا -سيرتưمصر        - أي Ǉوشكر سلطا Ɵا مدǌوتتناول جميع " ƾوƿر برǋالظا  "   ƟتتاƼيوم ا ǑƼ

  . التǑ تولǏ التعليم بǌا)**( بيǇ الǀصريÜǇ صلغتمƫ)*(التدريǑƼ Ʃ المدارƩ الǀمحية

وعليǀƼ Ǌد وƴƿ اختيارنا علǏ دراسة نص واحد للوƿوف علǏ بنيتǊ التǑ ستوصلنا              

Ǖالخصائص ا Ǐلƍريةƛالن Ǉنوƽال Ǉالنوعية م ǉذǋ اǌب ƨتتمي Ǒدبية الت.  

                                                           
)1  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü62.  
وǇ بǌا الÜǊǀƽ وƿف عليǌا     مدرسة بمصر مƍ ǇنشاƇ صالƟ الديǇ بǇ أيوبÜ وǌƽƿا علǏ المالكية يتدارس             :  "الǀمحية)  *(

  .Ü1099 ص Ü14 انظر ابǇ خلدوǇ التاريÜƣ م"أراǑư مǇ الƽيوم تغل الǀمƼ ÜƠسميƘ لذلǁ الǀمحية
)** ( ƫصلغتم   :                 Ǉمير سيف الديǕا اǌبني Ǐلƍ تنسبب ÜǇطولو Ǉأحمد ب ƴبجوار جام ƴǀت Üالمدرسة الصلغتمشية Ǒǋ

       ǑƼ سجينا ǑƼالنوبة المتو Ʃأمير رأ ǐالناصر ƫتمƹسكندرية سنة    صرǗ759 ا   ùǋ )انظر  : Ǉخلدو Ǉاب  :  Ǌسƽالمصدر ن
  ). Ü طبƴ مصرÜ256-257 ص Ü4 نǀال عǇ خطط المǀريÜǐƨ ج 1017الǌامÜƫ ص 
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  : بنية الخƯبة -ƙانيا

1-ƫالن ƹوص :  

  :  ينǀسم نص الخطبة ƍلǏ العوامل التالية

ǋ Üو الƽاعل الرئيƍ Ʃذ ƿام       - ابǇ خلدوǑƼ-  Ǉ الخطبة التǑ بيǇ أيدينا نجد      :   المرسü -أ

ا للمالكيةǑƼ Ü مدرستǊ ما بيǇ      بكتابة ǋذǉ الخطبة لشكر السلطاǇ الظاǋر علǏ تعيينǊ مدرس        

Ǉصريǀال  .             Ǐلƍ لƽسǕا Ǉم Ǌو خطاب موجǌƼ Üير المباشرƹ سلوبǕا Ǌخطبت ǑƼ د اعتمدƿو

Ü أƈ"  ǐنتǃ" يلǑǀ خطابƍ Ǌلư Ǐمير الجمƴ       - ابǇ خلدوǇ  -"اǕنا"اǕعلÜǏ ونجد ưمير المتكلم   

           ƴưو ǑƼ Ǉنا يكوǋ المرسلƼ ÜǇور الطلبة والمستمعيǌجم Ǐلƍ"      ما يكون ǈشبƈ Ʋبوض

الشاعرÛ فاǗستمالة فيǊا مقدمة علǍ الحجة في الƸالƋ ƒذ يسعǍ الخƯيƒ لمشاركة               

ǈر بǉاưو يتƈ Ǉخرين ما يجدǑ1(....."ا(Ǌيما يعبر عنƼ Ǌالتعاطف مع ǐأ Ü.  

  : و يتميƨ المرسل ǋ ǑƼذǉ الخطبة بعدة خصائص منǌا

 الكالم الƽصيƠ    بالƽصاحة والبياÜǇ حيƚ نجدǉ يستعمل     - ابǇ خلدوǇ  -يمتاƨ:  الƻصاحة-1

                 Ǌمǌƽي Ǒلك ǁو ذل Ǐالمعن Ƈال وراƍ ظƽبالل Ǒو ال يمشǌƼ Üو الغرابة Ưالغمو Ǉم Ǒالخال

 أيưا عارƼا Ǖمور الديǇ والدنيا خاصة       - ابǇ خلدوǇ  –العام والخاص مǇ الناƛ ÜƩم نجد       

 وأǇ الǀرǇƈ الكريم واǕحاديƚ النبوية الشريƽة ǋما المشرب اǕول الذǐ ارتوǎ منǊ أخالƿيا            

             Üاللغوية ǊظتƼحا Ƙاصطبغ ǁولذل ÜǊحيات Ǉم ǏولǕا Ƙالسنوا ǑƼ ماǌظƽد أتم حǀƼ Üوتعليميا

              Üاǌكل أركان ǑƼ ماǌاظƽلƋب Ǌخطبت ƘشعƼ Üو السنة Ǉƈرǀالخطابية بنور ال Ǌروح Ƙلǀوص

  . وكذلǁ نجد ǑƼ النص أنǊ أدƼ ǎريưة الحƍ ƝلǏ بيƘ اŸ الحرام

يǌةÜ أǐ كاǇ ذكيا وǋذا ناجم مǇ احتكاكǊ         كاǇ المرسل سريƴ البد   :   سرعة البديǊة  -2

                 ƘاƼاǀƛال ƴبجمي ǁبل احت ÜطǀƼ ة العربيةƼاǀƛذ لم يكتف بالƍ Üǉارƽرة أسƛو ك Ǉبالسالطي

  .اǕخرǀƼ Üǎد كاǇ واسƴ المعرƼة يحب البحƚ و االطالع للوصول ƍلǏ الحǀيǀة

                                                           
)1  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü67.  
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3-  ƩƉة الجƯا       :   رباǌب ƨيتمي Ǉكا Ǒوة التǀا الǌب Ǒو نعن-  Ǉخلدو Ǉاب - ƚحي     ǐوƿ Ǉكا 

                 Ǉم Ǌوتƿ بكل ƠƼيكا Ǉبل كا ÜǉƇف وراǀت Ƙكان Ǒالت Üƾالشخصية ال يستسلم أمام العوائ

ǊيƼ بƹير Ǉما كا Ǐلƍ أجل الوصول.  

4-  ƫحسن التخل   :             ǊنƋوط شǀمدعاة لس ǁذل Ǉو يكو Ǌيما يحرجƼ ƴǀد يƿ الخطيب Ǉأ ǐأ

لوشاياƘ التǑ   حيƚ رƹم ا   - ابǇ خلدوǇ  -بǀدر  يجلب ưرر لمكانتÜǊ وǋذا ما نجدǉ عند         

Ǌائǋو د Ǌبحبكت ǁذل Ǉيتخلص م Ǉاستطاع أ Ǌال أنƍ ǉدư ǁتحا Ƙكان.  

ƒ-  ǈليƋ üيام خطاب     :   المرسƿ Ʃو أساǋ)المرسل(      Üبالمدرسة المالكية Ǌطلبت Ǐلƍ Ǌالموج Ü

Ƽالمرسل ƍليǋ Ǌنا خالǑ الذǇǋ يتǀبل المعرƼة الملǀاة ƍليǊ وǋذǉ الحالة اƿتƘư خطابة                

وǋذا ما  "  نحǇ"نصيا ƿبل بداية العرƯ بصيغة ưمير المتكلميǇ      وƿد جاƇ مشخصا    .  ƍعالمية

  Ǌولƿ ǑƼ ǉر    "  :نجدǉاưال ƿان الملƯنا السلǗن موƋ1(....."و(       ǁاشترا Ǐعل ǁذ يدل ذلƍ Ü

الذاƘ المرسلة والمرسل ƍليǑƼ Ǌ نوع العالƿة التǑ تربطǌم بالسلطاǑƼ Ǉ كونǊ صاحب               

         Ʃالتدري Ǉخلدو Ǉالب Ɵأتا ǐل الذưƽو )الرتبة(ال Ü     ǉذǌب ƾمجموع الطالب بااللتحا

  .المدرسة لالستƽادة مǇ علم الخطيب

  : تحưر الƽواعل السابǀة ǑƼ النص مǇ خالل مستوييǇ:  الرسالة-ج

المنطوƾ الذǐ يتجلǑƼ Ǐ الخطبة التǑ بيǇ أيدينا مǇ خالل             :   المستوǌ التلưƻي  -1

ưمير الغائب المƽرد   نجد  :  المƌشراƘ التعبيرية التǑ تتراوƟ بيǇ الغائب والمتكلمƼ Üمƛال        

والصǘة والسǃǘ علǍ سيدنا    )).((الحمد Ŷ الذي من علǍ عبادƿ ǑƼ  :))     Ǉولǋ  " Ǌو"المذكر  

Û ))اǕماǃ مالƿ بن ƈنƧ   ...عالǃ المدينة و Ƌماǉ ǃذǇ اǓمة     ((  Û  ))وموǗنا محمد سيد البشر   

  ))            ǈنونư Ŷي من اƻفيما يقت Ŷا Ƽبو سعيد صدƈ ان  المسلمينƯسل((  Û  )) لما ق  Ŷا Ǉلد

حيƘ استولǍ من العز والملƿ وسارƋ ƱلǍ فعü الخيراƖ  بنƧƻ مƯمئنة            ǉ((  Û  ))ذا اǓمر 

...ơال.((  

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب:ơم التاري Ü14 ص Ü1010.  
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     ƘنƊرد المƻالم ƒائƸي"وضمير الǉ  " ǈفي قول))  :     Ɩفي لبا üعقود الدو Ɩمưوانت

ǃياǓا((  Û))   ƿة السلƯواس ǈدولت Ɩوكان((  Û))        Ǉيدƈ انƯنا السلǗي رحمة من موǉ نماƋو

Ŷا(( Û ))بالتيجان ƒالعصائ Ƨو تلتب.((  

والرضا علƆ Ǎلǈ وƈصحابƷ ǈيوƘ رحمتǈ وليوƘ       ((  :  نجد ƿولǋ  " Ǌم"وجمƴ المذكر   

Ǉنجادƈ((  Û))         ǈورحمت ǈƻƯبل ǃǊƻيكن Ŷا üعيا Ƽن الخلƌما بعد فƈ((  Û  ))   تعاون العيداة ǃƙ

  )).عند ƈمير الماخورية

ن ذلƿ و شƸلƖ بما ƈنا      فƉعرضƖ ع ((  :  ƿ ǑƼولǊ "  أنا"ƛم نجد ưمير المتكلم المƽرد      

      ƛمانين للحƙتسعة و ǃعا Ɩخرج ǃƙ Ûǈفي((  Û))    ƿان في ذلƯذن السلƋ Ɩواقتضي((  Û)) ǃƙ

  )).صعدƖ مƲ المحمƋ üلǍ مكة فقضيƖ الƻرƭ عامئذ وعدƖ في البحر

     ƴمير المتكلم الجمư ǁوكذل"Ǉنح  " Ǌولƿ ǑƼ  :))      رǉر العزيز القاǉاưان الƯنا السلǗن موƋو

  )).والعادü الƯاǉر

فǘ تخشǍ والحمد ƿ ǑƼ  :  ))    ŶولǊ "  أنƘ"خيرا ưمير المخاطب المƽرد المذكر      وأ

Ǉاذƻن Ǘو ǈاعƯائلة انقƷ.((  

الرسالة التǑ تǀدمǌا الخطبة عبارة عǇ حدƚ يعالƝ محور          :   المستوǌ الملـƻوưي  -2

رئيǋ Ʃو شكر وتكريم الشخصية السلطانية مǇ طرف المرسل بغرƯ استمالة المرسل             

ǁدم ذلǀوي ÜǊليƍالخاتمة ÜƯالعر Üدمةǀوجود الم Ǐوم علǀعام ي Ǒشكل Ƈبنا ƾƼو .  

وعليǇƎƼ Ǌ للخطبة موưوع خاص و بنية عامة تشترƼ ǁيǌا مختلف أنواع الخطب             

  .السابǀةÜ وسنحاول التعرف ƍليǌا

2-ƫعناصر الن  :  

المǀدمةÜ العرƯ   :  يتجƨأ نص الخطبة التǑ بيǇ أيدينا ƍلƛ Ǐالƛة عناصر أساسية          

  :  الخاتمةÜ وتشكل ǑƼ مجموعǌا البنية الكبرǎ للنص كما يلÜǑ)الموưوع(

  

  

  

Ȍالن  
  

  
   اخلامتة-ج    )املوضوع( العرض-ب     املقدمة-أ

  _ الǤنية الɁƎȮ لنȌ اخلǤȖة                           _
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ƈ-بنية المقدمة  :  

   Ǒǋ الخطبة ǑƼ دمةǀجيدة           ":  الم Ɩذا كانƌف ÛبةƯمن الخ ƱسماǓا ƼرƯما ي üوƈ

            ǈشلƻنذيرا ب Ɩكان ǗƋو ÛƒيƯللخ ǃǊوسƻن Ɩتحƻوت Ûاǉبوا لما بعدǉƉوت Ûالسامعون ǍƸصƈ

Ǉرƙƈ ةǉاƻ1(....."وت(.  

ǌƼǏلƍ سمǀالرسالة وتن ǑƼ الكالم كما Ƈبد Ǉذƍ Ǒ :  

1-  ƞواتƻحسن ال   :  Ǒǋستمالة  "وǗوا ƅواǊستǗة اư2(....."لح(     ǉير المرسل انتباƛلي Ü

سامعيǊ ويƛƌر Ƽيǌم حتǏ يستعدوا لتǀبل الكالمÜ الذǐ يƋتǑ بعدǉ و ينƽعل بǊ و يتصرف                 

  " ناصر التاليةبتƛƋيرǉ تصرƼا يواǋ ƾƼواÜ ǉ وتتưمǋ Ǉذǉ اللحظة ǑƼ النص الع

ƈ- الحمدلة   :  ǉمعنا  "             üودون ك Ûǈدون سائر ما يعبد من دون ÛǇƊناƙ üج Ŷ الشكر خالصا

ما يرǌ من خلقÛǈ بما ƈنعǃ علǍ عبادǇ من النعǃ التي Ǘ يحصيǊا العددÛ وǗ يحيƯ بعددǉا                 

  .)Ʒ"......)3يرƈ Ǉحد

برÛƿ عمǘ بما   الحمد مƯلوبا في ƈوائü اǓمور Ưلبا للتيمن والت        "  وǋذا ما جعل    

Ǉروا....       ǈنƈ ǈعن Ŷريرة رضي اǉ بيƈ–   ǃوسل ǈعلي Ŷا Ǎصل- üقا ))  :     Ǘ üمر ذي باƈ üك

ǃجذƈ وǊف Ŷبحمد ا ǈفي ƈتحليلنا للرسالة)4 (.....))"يبد Ƈناƛا أǀوكما رأينا ساب Ü.  

    Ǌخالل Ǉم ƾالعبد يتشو ǇƎƼ  "       ƱستماǗا ǗƋ و داعيةǊف ÛŶا Ǎعل ƅناƙال ǍلƋ".....)5(. 

الحمد Ŷ الذي من علǍ عبادÛǇ بنعمة       ":   يستǌل بǊ خطبتǊ   - ابǇ خلدوǋ-  Ǉذا ما جعل  و

             ÛǇسرار توحيدƈ ǃǊوعرف ÛǇومراد Ǉبين قدر Ǉوار استعبادƯƈ في ǃǊوصرف ÛǇيجادƋو  ǈخلق

             ǃǉليبلو ƹمانة التكاليƈ Ǎعل ǃǊوعرض ÛǇعباد Ʋفي وقائ ǈƻƯار لƙƆو ÛǇر وجودǉاưفي م

كǘ لما خلƼ لÛǈ من ǉدايتƈ ǈو ƋضǘلÛǈ وƷيƈ ǈو رشادÛǇ           بصادƼ وعدǇ و ƋبعادÛǇ ويسر      

                                                           
)1  (ǑƼابة: أحمد الحوƯص فن الخ Ü117.  
  .Ü139 ص فن بƷǘة الخƯاƒ اǕقناعي: مرǐمحمد الع)  2(
)3  (ǐالبيان: الطبر Ʋمجام Ü1 ص Ü59.  
)4  (ǐشندǀلǀال :ÛǍعشǓا ƞص 6 جصب Ü224.  
)5  (ǐص الصناعتين: العسكر Ü457.  
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واستخلƹ اǕنسان في اǓرƭ بعد ƈن ǉداǇ النجدين لصǘحƈ ǈو فسادÛǇ وعلمǈ ما لǃ يكن               

يعلÛǃ من مدارƿ سمعǈ وبصرǇ والبيان عما في فƊادÛǇ وجعü منƈ ǃǊنبياƅ وملوكا                 

ü العدü واعتمادÛǇ ورفƲ    يجاǉدون في اŶ حƼ جǊادÛǇ ويƙابرون علǍ مرضاتǈ في اعتما         

Ǉورادƈالذكر و Ɩالمقدسة بسبحا Ɩ1(...."البيو(.  

Ü )المنǇ( ونخلص ƍلǏ أǇ الحمد جاǑƼ Ƈ بداية ǋذǉ الخطبة بغرƯ النداƇ بمجموع المحامد              

ǉعبد Ǐا علǌب Ÿأنعم ا Ǒالت.  

   اƼتتحƘ بصيغة  :- صلǍ اŶ عليǈ و سلǃ      -الصǘة والسǃǘ علǍ سيدنا محمد       - ب

: Ü وǑƼ ذلǁ داللة عظيمة تتمƛل ǑƼ أǇ       )2(...."سǃǘ علǍ سيدنا وموǗنا محمد    والصǘة وال "

  "                ǈقول ƿفي ذل ƿيǉونا Ûلوبة في الجملةƯم ǃوسل ǈعلي Ŷا Ǎالنبي صل Ǎة علǘالص

   üالتنزي ǃفي محك Ǎمنوا صلوا           :  ((تعالƆ ا الذينǊيƉالنبي ي Ǎيصلون عل ǈئكتǘوم Ŷن اƋ

  .)3(..... "(*)))عليǈ وسلموا تسليما

Ƌتيانا بذكرǇ بعد ذكر اŶ   "  وƿد جاǑƼ ƘƇ النص ǑƼ المرتبة الƛانية بعد الحمد مباشرة         

Ǎتعال...  Ǎذا صلƋو Û  =]üة           ]  المرسǘبين الص Ʋفليجم ǃو سل ǈعلي Ŷا Ǎالنبي صل Ǎعل

                  ǃǘالس ǈعلي Ǘو ÛƯفق ǈعلي Ŷا Ǎصل üيقا ǘما فǉحدƈ Ǎيقتصر عل Ǘو Ûǃوالتسلي

Ư4(...."فق(.  

ظ أǇ الخطيب بعد الصالة والسالم علǏ سيدنا وموالنا محمد يعود ƍلǏ               ونالح 

سيد البشر من نسƆ üدǃ وƈوǗدǗ ÛǇ بü سيد         "  :  التعريف المưƽل بالسيد الشريف  يǀول     

           Ǘ ÛǇجسادƈو ǈرواحƈو ǈو جن ǈنسƋ من ǃقلين  في العالƙال  .    Ûئكة والنبيينǘسيد الم üب

   ǃالذي خت]Ŷماد  ]  اƆو ǈبكمال ǃǊكمال        ƅرجاƈ ƖƅضاƉكوان فǓا ǈب ƹالذي شر ÛǇمادƇب ǃǉ

  ǇدǗلنور و ǃالعال.........          ÛǇمدادƋ من ƅئكة السماǘم Ɩوكان Ûالنصر العزيز ǈعلي üنزƈو Û

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü1107-1108.  
  .1108المصدر نƽسÜǊ ص )  2(

   مǇ سورة اǕحƨاب 56 اǓية  (*)
  .Ü227 ص Ü6 جصبƞ اǓعشǍ: ندÜǐالǀلǀش)  3(
  .228-227المصدر نƽسÜǊ ص )  4(
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         ǃƷمن ر ǃƷر Ǎعل Ŷر نور اǊư Ǎحت....         ǈمتƈ في ǃưاعة فيمن انتƻالش ǈل üوجع

Ǉبمقاد  ǃ1(......."واعتص(.  

د أنǊ ترجم لسيدنا محمد صلǏ اŸ عليǊ وسلمÜ          مǇ خالل تحليلنا لǌذا التعريف نج     

                 Ǉبالكشف ع ǁا وذلǌرد بƽت Ǒم الخصائص التǋأ ƴام بتتبƿ ƚالمكانة العالية  (حي

Ü وƿد اعتمد علǏ حسǇ الƽواصل التǑ تǀسم الكالم الذǐ يشƴ            )المعجƨاÜƘ المǀام المحمود  

Ǐة الداللة علǌنية مما يخدم وجƈرǀال ƘياǓا Ǉتبسة مǀاظ المƽلǕردباƽالت .  

وƈحدǉما ضد  ...رضǍ رضا رضوانا ضد سخƯ      "تحيل داللتǊ اللغوية علǏ   :   الرضǍ -ج

      ǃǊعن Ŷرضي ا Ǎتعال ǈخر و قولǑا(*)...     ǃǊفعالƈ ǃǊرضي عن Ǎتعال ǈنƈ ǈويلƉ2(....."ت( Ü

وƿد جاǋ ƘƇذǉ الداللة اللغوية موجǌا للداللة االصطالحية التƿ Ǒصدǋا الخطيب و يشمل              

  : الذواƘ التالية

-       ǈو صحب ǈلƆ Ǎعل Ǎالرض  :         Ǒالت Ƙحاطة الشاملة بتعريف الذواǗا Ǌخالل Ǉأراد م

اختصǌا اŸ بالرǏư مǇ اǋǕل و اǕصحاب مƴ اǗشادة بƽعل الجǌاد الذǐ امتاƨوا بǊ كما               

  Ǌولƿ ǁكد ذلƌمن ذوي           "  :  ي ǇنجادƋ Ƙو ليو Ûǈرحمت ƘيوƷ Ûǈصحابƈو ǈلƆ Ǎعل Ǎوالرض

تزودين بالتقوǌ من خير ƈزوادÛǇ والمراƷمين بسيوفǃǊ        رحمǈ الƯاǉرة وüǉƈ ودادǇ الم    

من جاǉر بمكابرة الحƼ وعنادÛǇ وƈراد في الدين بưلمǈ وƋلحادÛǇ حتǍ استقاǃ الميسǃ في              

  ÛǇدǘوب Ŷدين ا............................        üذن باتصاƊة تǘص ǃǊوعلي ǈعلي Ŷا Ǎصل Û

  )ÛǇ"......)3 وسلǃ كƙيراالخير و اعتيادÛǇ وتǗ üǉƊقتناƅ الƙواƒ وزياد

Ǉƍ الرǏư جاƇ مختتما بالصالة والسالم علǏ اǓل والصحب بطريǀة التبعيةÜ بعد             

الصالة علǏ النبǑ صلǏ اŸ عليǊ مباشرةÜ مƴ توưيƠ الغرƯ مǇ التصلية المرتبطة               

  .)4 (.....بالسالم الكƛير

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü1108-1109.  

  " رǑư اŸ عنǌم ورưوا عنǊ ذلǁ لمǇ خشǑ ربǊ: "  مǇ سورة البينةÜ يǀول اŸ تعال08Ǐ انظر اǓية  (*)
)2  ( ǐبيدƨم التاج: ال Ü10 ص Ü150ǐبادƈ ƨيروƽال ǁو كذل Ü :مال ÜƩاموǀ4 ص Ü334.  
)3  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü1109.  
)4  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü6 ص Ü228.  
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 :صحب يǀول جاƇ بصيغة العطف تابعا للرǏư عǇ اǋǕل و ال         :  وعن اǓئمة اǓربعة    -

وعن اǓئمة اǓربعةÛ علماƅ السنة المتبعةÛ والƻئة المجتباة المصƯنعةÛ وعن Ƌمامنا من            "

            ƼفاǑفي ا ƭوتعر ÛاǊة وعينƻا الشريǉوحرر مقاصد ÛاǊالشريعة وبين üالذي حم ǃǊبين

نكتة الǊداية Ƌذا حقƼ مناǊƯاÛ وشرƯ       .  منǊا والمƯالÛƲ بين شǊبǊا اللوامÛƲ فزينǊا      
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دراية Ƌذا روعيƈ ƖشراǊƯاÛ وقصد الركاƋ ƒذا ضربƖ في Ưلƒ العلƆ ǃباǊƯاÛ            التحصيü وال 

              ǃماǕا Ûا المبينةǊنوار النبوة من مشكاتƈ Ƨومقب ÛمينةǓمة اǓا Ǉذǉ ǃماƋالمدينة و ǃعال

Ƨنƈ بن ƿمال .ǈو عرفان ǈديǊب ƅقتداǕوعرفنا بركة ا Ûǈبرضوان Ŷا ǈلحقƈ".....)1(.  

        ƴطǀذا المǋ خالل Ǉم Ʃونلم          ǊعالƼأ ƨأبر Ưام باستعراƿ ƚحي ÜǊمامƎب ǉاعتداد 

ǀƼد جاƇ مشتǀا مǇ    )  الرǏư(  والƛناƇ بالرتبة العلمية المǀترنة بالدعاƇ المناسب للحالة         

ǇƋعة الشƼدر و رǀتعظيم ال Ǌايتƹ Ǌƽوص. 

: ƈخر الذواƘ التǑ شملǌا الرǏư عǇ طريƾ العطف أيưا         :  وعن السلƹ و التابعين    -

 .)2(...."لمǊتدينÛ وتابعيǃǊ بƌحسان ƋلǍ يوǃ الدينوعن سلƹ المƊمنين وا"

لحưة اǕعǘن عن التقسيǃ المتبنÛǍ والتخƯيƯ          "وǑƼ Ǒǋ الخطبة      : البداية -2

Ʋ3(...."المتب(  Ưالعر ǑƼ Ü  .         Ǉظيƽل Ǉا معظم الخطب مركبة مǋبصيغة عامة تتبنا Əوتبتد

فصü ":  رد النطƾ بǌا ǋو   Ü يحيل معناǋا اللغوǐ علǏ أǇ مج      )4("....بعد"والƛانǑ"  أما"أحدǋما  

ƒاƯبشكل عام)5(...."الخ Ǌسيتناول ǐوع الذưديم للموǀالت Ǐلƍ ل الخطيب مباشرةǀم ينتƛ Ü.  

 Ǒǋ خطبة اجتماعية ƹرǌưا شكر السلطاǇ بمصر        - ابǇ خلدوǇ  –وبما ƈن خƯبة        

                Ǐلƍ ǊيƼ ول شيئا يشيرǀي Ǉأ Ǌا عليưروƽم Ǉكا ÜƩالتدري ƟتتاƼيوم ا ǑƼ مدرسا Ǌتعيين Ǐعل

لÜǁ وǋذا ما جعلǊ يشيد منذ البداية بمجموع النعم التǑ مǇ اŸ بǌا علǏ عبادǉ خاصة نعمة      ذ

اختيار الملوǁ المجبوليǇ علǏ العدل و اǗحساƍ ǇلǏ الرعية ابتغاƇ لمرưاتǊ عƨ وجل               

Ǌولǀب  :  "            ǃǉوييسر Ûǈونعمت ǈضلƻب ǃǊƻويكل Ûǈو رحمت ǈƻƯبل ǃǊƻيكن Ŷا üعيا Ƽن الخلƌف

 بƇداƒ دينǈ وشرعتÛǈ ويحملǃǊ في العناية بƉمورÛǃǉ والرعاية              Ǔسباƒ السعادة 

             Ǎعل ǃǊالذين جبل ƿالملو ǃǊاختار ل ƿولذل ǈحكمت ƹائƯول ǈسنت ƛǉمنا Ǎعل ÛǃǉورǊلجم

      ǈبكلمت ƿالتمس ǍلƋ ǃǉداǉو ÛǈرتƯوف üالعد  .        Ƽمن سعة الرز ǃǊبما خول ǃǊفضل ǃƙ

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 1109.  
  .1110المصدر نƽسÜǊ ص )  2(
)3  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü139.  
)4  (ǐشندǀلǀال :ǍعشǓا ƞجصب Ü6 ص Ü 231.  
)5  (ǐبادƈ ƨيروƽا ال :Ƨمالقامو Ü1 ص Ü63.  
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 بالخيراƋ ƖلǍ جزائǈ     وبسƯتǈ واشتقاƼ التمكين في اǓرƭ من قدرتÛǈ فتسابقوا          

ǈجر و مزيتǓفي وفور ا Ǎالعل Ɩبوا بالدرجاǉوذ Ûǈوبتƙ1(".....وم(.  

                 Ǉذ يبدأ الخطيب بحسƍ Ǒǀا ترابط منطǌسام يحكمƿǕمترابطة ا ƘƇدمة جاǀالم Ǉƍ

                 Ǉموưالم ƚحي Ǉمترابطة م ƘƇالعناصر جا ǉذǋ Ǉالبداية كما أ Ǐلƍ لǀم ينتƛ Ơواتƽال

 Ǒانƛد للǌول مǕكذاالعنصر اǋ و.  

ƒ-ƭبنية العر  :  

واضحا ومختصرا خاليا من اǗستƯراد والتشخيÛƫ      "يجب أǇ يكوǑƼ Ǉ الخطبة          

             ƹا زمنيا ومكانيا كما يصǊƻووص Ʋذكر الوقائ ǃو يضǊف Ûنةǉعداد لمرحلة البرǕي باƻيكت

Ɩ2("....الذوا(        Ʃصة الخطابية بعكǀيشتمل ال ǊنǕ Ǌعن Ƈاالستغنا Ǉا ال يمكǌسامƿم أǋو أǌƼ Ü 

  .المǀدمة والخاتمة

 ǑƼ موưوعǊ ما سبƾ عرǑƼ Ǌư البداية بالشرƟ المƽصل          - ابǇ خلدوǇ  -ويتناول    

ǀƼد جاƇ مبنيا علƛ Ǐالƚ وحداƘ تƌلف ǑƼ مجموعǌا البنية الكبرǎ للعرƯ وƾƼ التدرج               

ǑتǓا :  

  . وصف السلطاǇ الظاǋر -1

2- Ʃركǌمير جǕوصف ا)*(. 

3- Ƙالذا Ǉع ƚالحدي . 

ǀسامǌا ƍلǏ عناصر تشكل ǑƼ مجموعǌا البنية الصغرǎ         وتتميǋ ƨذǉ الوحداƘ بان       

Ǒالخاصة بكل وحدة كما يل :  

يتطرƾ الخطيب Ƽيǌا ƍلǏ الحديƚ عǇ سماƘ السلطاÜǇ        :   بنية وصف السلطاǇ الظاǋر    -1

  : وưƼلǑƼ Ǌ بناƇ اǕمة اǗسالميةÜ وأبرƨ أعمالǊ الخيرية مǇ خالل العناصر التالية

ƈ-   ƅو الدعا Ɲرا  :   المدƹ ال أتصور         Ǌل بǌيست ÜƯذا الغرǌاعتماد الخطيب ل ǑƼ بة تنتابنا

خطبتǊ خصوصا و أننا علمنا أǇ السلطاǇ أƹرǊƿ بưƽائل عدة منذ التحاǊƿ بالǀاǋرة وǋكذا              

                                                           
)1  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü1110.  
)2  (ǐقناعي: محمد العمرǕا ƒاƯة الخƷǘص في ب Ü139.  
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وƋن موǗنا السلƯان الملƿ الưاǉرǀƼ  :  "      Ûد اعتمد مدƟ الưƽائل النƽسية للمحسƿ Ǉائال       

       ǘسǕمور اƉب ǃالقائ ÛرǉاƯال üالعاد Ûرǉالعزيز القا       ƒƯوق ÛكتادǓا اǊعيا حملƈ عندما ǃ

         üبداǓا ǈمن حاشيت Ŷا ƲلƯƈ الذي ƿار     ................دائرة الملƙƆ Ǎي علƻوالمع Û

Û مƊيد  .................اǓعاǃư من القياصرة Û وذوي التيجان من التبابعة واǓكاسرة           

لمسلمين ƈبو  كلمة الموحدينÛ ورافƲ دعائǃ الدينÛ وǊưير خǘفة المƊمنين سلƯان ا            

  .)2(....."سعيد

     ƷرƼد أǀل-  Ǉخلدو Ǉشعور نبيل             - اب Ǉم ǉصدر ǑƼ ƫذا العنصر كل ما يجيǋ ǑƼ 

               Ǒلة بالمعانƼة حاƽƿو ǑǌƼ وصافǕوا Ƙالنعو ƴƼأر Ǌعلي Ǒƽưو يǌƼ ÜǇالسلطا Ƈاƨƍ

             Ǐا علǌيƼ يعتمد Ǒالت ǁالملو Ɵمد ǁمسال ǑƼ اǌخالل Ǉيصعد بنا م Ǒل    الذاخرة التưƼما "أ

  Ʊرƻوحسن                يت Û üفاضة العدƋكنصر الدين و ÛاǊكملƈا وǊجلƈو üضائƻال ƿمن تل

Û وينبƸي ƈن يتخǍƯ في ƈوصافǃǊ من جميƲ ذلƿ حدود اǗقتصاد            ................السيرة

ƯفراǕحدود ا ǍلƋ".....)3( Ü  

وǋذا ما جعلǊ يغرǑƼ ƾ اǗشادة بتلǁ الشمائل التǑ تجعل السلطاǇ يحǑ حياة                    

" Ǉ اǕولǏ واǓخرة كما يƽصƠ عǇ ذلǁ دعاƇ الخطيب ƈ ǑƼخر المدƟ              السعادة ǑƼ الداريي  

صدƼ اŶ فيما يقتƻي من اư ŶنونÛǈ وجعü النصر ǊưيرÛǇ كما جعü السعد قرينÛǈ والعز               

               Ûǈيامƈ üمة في اتصاǓا ƶوبل Ûǈمور المسلمين ومعينƉب ǃالقيا Ǎعل ǈوكان ولي Ûǈخدين

  .)4(....."ونǈودواǃ سلƯانÛǈ ما يرجونǈ من اŶ و يƊمل

ƒ-    ǈنجازاتƋ ǃǉƈ و ǈالخطبة حاول       :   مناقب ǑƼ ǐرǋو عنصر جوǋو–  Ǉخلدو Ǉاب -  ǊيƼ 

               Ƙو دل Ʃالنا Ǉبي Ǌمكانت ƘعƼرƼ Ǐتعال Ÿا اǌب Ǌاختص Ǒالت Ɵايا الممدوƨم ƨأبر Ƈصاǀاست

  .علưƼ ǏلǊ منذ توليǊ الحكم

                                                                                                                                                                                     
)*(  :Ʃركǌج  :           Ʃƽأربعة أن ǉمعنا Ǒظ أعجمƽو لǋو Ʃل جاركǌالمن ǑƼ بطư)    م Üƣالتاري Ǉخلدو Ǉ14انظر اب  Üƫامǌال Ü

 ). 1113ص
)2  ( Ǉخلدو Ǉالتا: ابÛơص14 مري Ü 1110-1111.   
)3  (Ǒرطاجنǀم الƨاج: حاǊصالمن Ü170.   
)4  (Ǉخلدو Ǉاب :ơمالتاري Ü14 ص Ü 1111.  
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            ǁذل ǑƼ Ƈم ما جاǋأ Ǉبي Ǉمر الذي اس      "  ومǓذا اǉ Ŷا Ǉكرسي    لما قلد Ǎعل ǈل ǌتو

  الملÛƿ وانتưمƖ عقود الدوü في لباƖ اǓياÛǃ وكانƖ دولتǈ واسƯة السلƿ وجمƲ لǈ الدين 
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 Ûية الحرمينǗا         ............................بوǉد سرǊالعباد فش ƒقلو ǈعلي Ʋوجم Û

   Ŷبمحبة ا]ǈل  [        ƿبريئة من الش Ûƒادة خالصة من الريǊش...................... Û

رعاية الدين والملƿ تشǊد بǊا اǕنƧ والجنةÛǗ Û بü النسǃ واǓجنةÛ                 وƈحسن  

..........................           Ûوالسنة ƒالكتا ǃلتعلي Ưوالرب Ƨفي اتخاذ المدار Ƨوناف Û

                 üعام üعم Ʋيضي Ǘ Ŷوا  Ûفي الجنة Ɩالبيو Ŷا اǊب ǈالمساجد المقدسة يبني ل ƅوبنا

ǈكنƈ وƈ ǇرǊưƈ 1(........."فيما(  

 ƍنجاƨاتǊ وال يكتǑƽ الخطيب بذكر المناƿب بل ينتǀل للحديƚ المƽصل عǇ أǋم                  

   Ǒالتال ƴطǀالم Ǌنختار من  :"           ǈعدل ƼفاƆ ǈلعتƯƈو Ûǈوعنايت ǈمتǉ ƞقرائ ǈنتجتƈ ن ماƋو

وǉدايتÛǈ ووضحƖ شواǉدǇ علǍ بعد مداǇ في الƻخر وƷايتÛǈ ونجƞ مقاصدǇ في الدين              

كü السامي المنيÛƹ الذي راƼ الكواكƒ حسنǈ        وسعايتǉ Ûǈذا المصنƲ الشريÛƹ والǊي     

              ǈƻووص ǈيلƙالسحرية  تم ǃالكل üب ÝǗ Ûǈƻورص ǈالبشرية ترتيب ǃمǊعجز الƈو Ûǈرفưو

وشمơ بمƯاولة السحƒ ومناولة الشƒǊ مارنÛǈ العزيز وƈنÛǈƻ وازدǍǉ بلبوƧ السعادة            

ǈƻƯع Ŷمن ا ü2(......."والقبو(.  

          Ǌذا العنصر أنǋ ǑƼ ولǀذ         وخالصة الƼنا Ǉكا ƨنجاǗذا اǋ Ǉع ƚالحدي ǉباختيار 

                 Üƴأحد بل يشد الجمي Ǉير أحد دوƛال ي ǊجمالƼ يرƛالجمال الم Ǉم Ǌب ƴالبصيرة نظرا لما تمت

ومƛ Ǉمة ǇƎƼ الشمولية Ǒǋ التǑ أعطƘ الريادة لÜǊ واتƠư أنǊ سعǏ مǇ خالل توظيف                

محرابÜ المنارÜ بالط الوليدÜ    اǗيواÜǇ ال (اǕلƽاظ المستمدة مǀƛ ǇاƼتǊ الدينية والدنيوية        

Üكوكب(......            ÜǇالسلطا ƨنجاƍ ر بالحجة عظمةǌأظ ƚحي Ǉلوب السامعيƿ استمالة Ǐلƍ Ü

وǑƼ ذلǁ لƘƽ النتباǉ المتلƍ ǑǀلǏ موطǇ التƽرد المحƾǀ مǇ لدǇ الذاƘ المولوية لتƨداد رƼعة       

ǉنظر ǑƼ.  

2-    ƧركǊمير جǓا ƹمير        :   بنية وصǕدور ا ƨبراƍ اǌخالل Ǉصد مǀمور   يƋيام بǀال ǑƼ

  : الدولةÜ وتتشكل مǇ العناصر التالية

                                                           
  .1112المصدر نƽسÜǊ  ص )  1(
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ƈ-   ƅو الدعا Ɲالشخصية           :   المد ǉذǌل Ƈوالدعا Ƈناƛال ǑƼ الخطيب Ɵذا العنصر سرǋ ǑƼ

دفƋ ƲلǍ تشييد   "  :انطالƿا مǇ التعريف بوظيƽة تشيد الǀصر التǑ كلǊƽ بǌا الحاكمƿ Üائال            

ستلǈ من قراƒ ملكǈ وانتضاƈ      ÛǇركانÛǈ ورفƲ القواعد من بنيانÛǈ سيƹ دولتǈ الذي ا          

              ǃبالعز والعز Ǉفرند üالذي صق Ǉمرƈ ǃوحسا ÛǇفارتضا ǈعيدان كنانت ǃالذي عج ǈمǊوس

              ǈدين Ǎفاستوف ǃالعزيز المرا üمǓبا ǃياǓا ǃريƷ ƒالƯ يد الذيƊالم ǈوحاكم ÛǇمضاƈو

         Ʋالمني ǈبلƯمير الماخورية باسƈ الخليلي ƧركǊج ǍعلǓعز اǓمير اǓا ÛǇح.  واقتضا ǈرس

ǃاǊو الس ưوưوفر الحƈ انƯمن عناية السل ǈل ǃوقس ÛǃياǓا ƒوƯمن خ Ŷ1(....."ا(.  

نالحظ أǇ المدƟ اختتم بالدعاƇ بدوام العƨ و مưاعƽة النعم لǖمير مǇ باب                     

  .المالطƽة الواجبة ǑƼ الدعوة لذوǐ المناصب الرƼيعة

ƒ-    üفي اختيار العما Ǉاستخدم الخطيب الوصف للداللة ع    :   دور    ǐالحرص الشديد الذ Ǐل

               Ǉة للتعبير عƽيرة مختلƛك Ǒد استعمل معانƿو Üالمشيدة ǐيدǕاختيار ا ǑƼ ميرǕا ǉيعتمد

                 ǊيƼ Ƈم ما جاǋأ Ǉالعمال وم Ƈالƌǋ ǉتجا Ǌسƽن ǑƼ اǋيجد Ǒالمشاعر الوجدانية الت"   ǃفقا

ƈصناƹ بالخƯو الوساǓ ÛƱمرǇ المƯاÛƱ وƷƈرǌ بǊا ƈيدي اǕتقان واǕبداÛƱ واختصǊا من            

  ÛƱر الصناǉعلة بالماƻال.............................     ÛينƯالجن والشيا Ɩنما حشرƉوك Û

Û وƷشوǉا من الوشǍ اǓزǉرƈ...............................       Ûو نشرƖ القǊارمة   

المضاعƹ الصدƹ و المرمرÛ ومائƲ اللجين اǓبيƭ والذƒǉ اǓحمر بكü مسǃǊ الحواشي            

  .)2(......."حالي اǓبراد

ƛم ينتǀل بعد نǌاية الوصف ƍلǏ التذكير بǋƋم اǗنجاƨاƘ التƿ Ǒدمتǌا اǕيدǐ المبدعة                 

ومدارÜ  :" Ƨ خاصة المدارƩ التǑ يǀول ǑƼ شƋنǌا      )المساجدÜ مجالƩ التالوةÜ الƨوايا   (للدولة

              ƞالقرائ ƿاللجين والنضار في مح Ƶوصو ÛبكارǓا ƹونتاج المعار ÛفكارǓزناد ا Ɲلقد

ƻجر ينابيƲ الحكمة في  رياضǈ وبستانÛǈ وتتƻتƈ ƞبواƒ الجنة من Ʒرفǈ              تت.  واǓبصار

             ƒيƯال ǃويصعد الكل Ûǈميدان ƼلƯ في ÛƼوالحقائ ǃمن العلو Ƽر السوابƷ وتقتاد ÛǈيوانƋو

                                                           
  .1114-1113المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
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والعمü الصالƋ ƞلǍ اŶ من نواحي ƈركانÛǈ وتوفر اǓجور لƸاشيتǈ محتسبة عند اŶ في               

ǈراجحة في ميزان Ûǈ1(......"ديوان(.  

ƼابǇ خلدوǋ Ǉنا يسترسل ǑƼ التذكير بمƨايا ǋذǉ المدارÜƩ بǌدف الƨيادة ƿƍ ǑƼناع جمǌور              

               Ƈاưت ǇƋم بǌولǀرصة لعƽال Ƙأتاح ƚحي Üم الدولةǌل Ǌدمتƿ ǐل الذưƽمية الǋƋب Üالطلبة

  .بمختلف العلوم المنتشرة ǑƼ أرجائǌا

ل كل ما سبƾ     بما ليƩ لǊ مجال للشǁ أنǊ يصبو مǇ خال          - يتƠư لنا  –ومǋ Ǉنا       

ƍلǏ دعوة المرسل ƍليǊ بطريǀة صريحة لالشتراǁ معƍ ǑƼ Ǌخالص مشاعر الوƼاƇ والشكر             

  .لصاحب النعمة

3-    Ɩعن الذا Ƙبنية الحدي   :           ǁذا ƴوما تب Ʃالمدار ǉذǋ ǑƼ Ǌتƽوظي Ǉا عǌخالل Ǉيكشف م

Ǒالنحو التال Ǐعل ƚأحدا Ǉم :  

يƚ عǇ توليǊ الưǀاƇ بǌذǑƼ      ǉ الحد  - ابǇ خلدوǇ  -ينطلƾ:  تعيينǈ ضمن Ưبقة اǓئمة    - أ

        ǁذل ǑƼ Ǉولية السلطاƌتحديد مس Ǉبداية م Ʃالمدار  :  "      ƒǉئمة المذاƈ ا منǊاختار ل ǃƙ

 Ûعياناƈ ربعةǓا......................          Ɩمưونعمة ع Ûوامتنانا ǗوƯت ǃǊمني معưن ǃƙ Û

ǊمةÛ موقعا و جلة شاناÛ وƈنا وƋن كنƖ لقصور البضاعةÛ متƉخرا عن الجماعةÛ ولقعود ال

    ÛئمةǓا ƅǗƊǉ  Ǎعل Ǘان        .....................عياƯنا السلǗي رحمة من موǉ نماƋ وÛ-

 Ŷا Ǉيدƈ-            ƒǉا مواǊب Ɩوكمل ÛƖوسم üماǉǕالنكرة وا üاƻƷƈ Ɩووسم ÛƖكما عم Ɩخص 

  ÛƖوتم Ǉوجبر ǈƻƯع.....................        Ûǈƻان وتصريƯنا السلǗر موưفي ن üوالك Û

عرفة بتعريǈƻ وقواǃ الحياة واǑماü بلƯائƋ ƹحسانǈ             واǉǓلية بتǉƉيلǈ والم    

ǈ2(......"وصنوف(. 

نالحظ أǇ المرسل بالرƹم مǇ مكانتǊ العلمية المشǌورة ƍال أنǊ اعتمد أسلوب                   

المبالغة ǑƼ التواƴư حيƚ يصرƟ لطلبتǊ ومستمعيƿ Ǌصورǉ أمام ƨمالئǊ مǇ اǕئمةÜ ليƌكد             

         Ƈاالختيار جا Ǉأ ǁبما ال يدع مجاال للش       Ǌبرحمت Ǌشمل ǐة الذƽالخلي Ǉحساƍنتيجة لعطف و

               Ÿا Ǐلƍ Ƈبالدعا Ǌالتوج ǑƼ مباشرة ǉبعد ƯاƼأ ƚاعتراف  بالجميل حي ǁذل ǑƼو Üالواسعة

                                                           
  .1115المصدر نƽسÜǊ ص )  1(
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      Ǉالذكر الحس ƾنحو طري ǊǀيƼلتو Ǐتعال.  "       ƅويوفقنا للوفا Ûǈيوزعنا شكر معروف Ŷوا

روفÛǈ ويƻيÛ ƅ علǍ    بشرǈƯ في ǉذا الوقƹ وتكليÛǈƻ ويحمي حماǇ من Ʒير الدǉر  وص           

                Ûǈوبني ǈسƻقرة العين في ن ǈويري Ûǈوسيوف ǈورماح ǈمǘعƈ üǘư ǃǘسǕا ƿتمال

ǈوفضل Ŷبمن ا Û ǈƻيƻول ǈوخاصت Ûǈوذوي ǈ1(....."وحاشيت(.  

ƒ- ǈعزل   :              ǉبعادƍ Ǐلƍ Ƙعل الحسد و أدƽا بǌل Ưتعر Ǒذا العنصر المحنة التǋ ǑƼ يلخص

عند ƈمير الماخوريةÛ القائǃ للسلƯان بƉمور مدرستǃƙ       Ûǈ تعاون العداة    "  :عǇ منصبƿ Ǌائال  

                 ǈسعافƋ ǗƋ انƯيمكن للسل ǃول ÛاǊيتǗسبابي من وƈ ƲƯوق ÛاǊبصدي عن ǇروƷƈو

ƹليƉوالت Ƨمن التدري ǈنا عليƈ بما ƖلƸوش Û ƿعن ذل ƖعرضƉ2(......"ف(.  

لمǀدسة يسرد مǇ خاللǊ تƽاصيل رحلتƍ ǊلǏ البǀاع ا       :   السƻر ƋلǍ قضاƅ الحƛ و عودتǈ      -ج

ǃƙ خرجƖ عاǃ تسعة و ƙمانين للحÛƛ واقتضيƋ Ɩذن السلƯان في ذلƿ فƉسعƼ  :  "             Ûƹيǀول

              ÛƲالينب ǍلƋ ورƯمن ال Ƨبحر السوي Ɩوركب ÛǇدƷرƈو üالحا Ʋوسƈ بما ǇƊمراƈو وǉ وزود

              üبساح Ɩفنزل Ûفي البحر Ɩوعد Ûعامئذ ƭرƻال Ɩفقضي Ûمكة ǍلƋ üالمحم Ʋم Ɩصعد ǃƙ

    ǍلƋ ǈمن Ɩسافر ǃƙ Ûالقصير            ǍلƋ üا بحر النيǊمن Ɩوركب Ûخر الصعيدƆ في ƫمدينة قو 

  .)3(....."مصر

                   Ƙوحدا ƴجمي ǑƼ Ǌكيد كالمƋلت Ǉالخطيب استعا Ǉنالحظ أ Ǌưعر ƾومما سب

              Ǒالعناصر الت ƴجمي ǑƼ رǋسيم الظاǀالت Ǉحس ǑƼ لƛالمتم Ǒالخطاب Ǉاǋالبر Ǐعل Ưالعر

حاطتǊ الكاملة  بالموưوع مǇ كل      والذǐ يسعǏ مǇ خاللƍ Ǌلƿƍ Ǐناع المتلǑǀ بƎ        .  تشكلǌا

جوانبǊ لصرف نظرǉ عǇ البحƚ والتǀصÜǑ واستمالتǊ لتبنǑ أƼكارǉ خاصة وأنǊ يخاطب             

  ).متعلم(جمǌورا خاصا 

                Üانيةƛللوحدة ال Ƙدǌم ǏولǕالوحدة ا ǎمترابطة المحتو ƘƇجا Ưالعر Ƙوحدا Ǉƍ

 Ǉموưالم ƚحي Ǉكل متكامل م ǑǌƼ اǌايتǌن Ǐلƍ كذاǋو.  
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  : الخاتمة بنية -ج

                 ǑƼ Ǌطرح ƾتلخيص ما سب Ǉمưتت Üاǌصيرة بالنسبة للخطبة ذاتƿ ةƨموج ƘƇجا

العرÜƯ أƍ ǐعادة التذكير بưƽل السلطاƍ ǑƼ Ǉتاحة الƽرصة للخطيب للتدريƩ مǇ جديد              

             Ǌولƿ خالل Ǉم ǁر كل ذلǌويظ ÜǇالمحس ǉالعواطف الذاتية تجا Ǉالكشف ع ƴم:"   Ɩولقي

     ǈبدعائي ل ǈخبرتƈو ÛانƯالسل          ǈمن كرامت ƖدǊما ع ǍلƋ عادنيƈو ÛجابةǕماكن اƈ في

ǈلư ƅيƻ1(......"وت(.  

               ǎناحية البنية الكبر Ǉا مترابطة مǌمونưا ومǋمحتوا ǑƼ الخطبة Ǉƍ  : Üدمةǀالم

              Ǉوم Ǒǀالترابط المنط ǑƼ لƛمحكم يتم Ǒترابط بنائ  Ǉمư Ǐتتوال ǑǌƼ Üالخاتمة ÜƯالعر

  Ǌلتƛأم))        Ŷا üعيا Ƽما بعد فان الخلƈ       Ûǈورحمت ǈƻƯبل ǃǊƻوالرعاية ....... يكن

ǃǉورǊلجم((  Û  ))       üوجع Ûǈنونư Ŷي من اƻفيما يقت Ŷا Ƽان المسلمين ابن سعيد صدƯسل

       ǈخر خدينƻوال ǈالسعد قرين üكما جع ǇيرǊư النصر((  Û))     ية الحرمينǗالدين بو ǈل Ʋوجم

          üوالما ƅار مصر من الماǊنƈ ǈل ǌجرƈ ƿان الترƯوالدنيا بسل((  Û))   ƿعن ذل ƖعرضƉف

        ƹليƉوالت Ƨمن التدري ǈنا عليƈ بما ƖلƸوش((  Û  ))      ƿان في ذلƯذن السلƋ Ɩواقتضي

ƹسعƉف....               ǍلƋ üالمحم Ʋم Ɩصعد ǃƙ ÛƲالينب ǍلƋ ورƯمن ال Ƨبحر السوي Ɩوركب Û

Û وƈعادني ƋلǍ ما عǊدƖ من       .............ǃƙ سافرƖ منƋ ǈلǍ مدينة قوƫ      ((Û  ))مكة

ǈكرامت.((  

      Ǐلƍ شارةǗا ƴا       مǌالروابط السببية ومن Ưالسعادة   ((   وجود بع ƒسباǓ ǃǉويسر

         ǃǉمورƉفي العناية ب ǃǊو يحمل ǈو شرعت ǈدين ƒداƇب((  Û  ))     ميرƈ تعاون العداة عند ǃƙ

  )).الماخورية و ƷƈروǇ بصدي عنǊا وقƈ ƲƯسبابي من وǗيتǊا

         Ǌولƿ ǑƼ ǁنجد ذل ƚمنية حيƨالروابط ال Ưبع ǁوكذل  ))    ƙتسعة و ǃعا Ɩخرج ǃƙ مانين

ƛللح((Û ))عامئذ ƭرƻال Ɩفقضي.((  

    

                                                           
   .1117المصدر نƽسÜǊ ص)  1(
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                 Ǉا ابǌيƼ Ǉعي Ǒالت Ǉصريǀال Ǉبي Üالمدرسة المالكية ǑƼ لƛتتمƼ أما الروابط المكانية

  .خلدوǇ مدرسا لذلǁ أنشǋ Ƌذǉ الخطبة ǑƼ يوم اƼتتاحǌا

                   ÜƩبحر السوي Üا مكةǌا منǌيارتƨام بƿا وǋذكر Ǒالت ǇماكǕا Ƙد تعددƿ ǁوكذل

 Üصيرǀمصرساحل ال Üبحر النيل Üوصƿ مدينة.  

وعليƼ Ǌالخطابة ƿائمة علǏ المنطǀية التǑ تجعلǌا ǑƼ عالƿة تكامل مǇ حيƚ البنية                  

                Ǉة ترابط مƿعال ǑƼ اǌا مما يجعلǌالمكونة ل ǎناحية البنية الصغر Ǉم ǁوكذل Üǎالكبر

ƩساǕيخدم المحور ا ǐالذ Ǉموưالم ƚر: حيǋالظا Ǉشكر وتكريم السلطا.  
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  بنية الدǗلية للخƯبةال: ƙالƙا

يحيلنا منطƾ الترابط السابƾ الذǐ تتميƨ بǊ الخطبةÜ علǏ البينة الداللية حيƚ نلحظ                 

              Ʒبلو Ɲا تنتǌưبع ƴا مǌلƛبتما Ǒو الت Üاǌوم عليǀت Ǒساسية التǕا Ƙاưالتعار Ǉمجموعة م

م الذǐ  ذلǁ التعارƯ الكلǑ الجامÜƴ الذǐ نجد ƼيǊ مختلف المعطياƘ الرئيسية للمعنǏ العا            

                ǐالذ ǇاƼلة الشكر والعرƋمس Ǉƍ ÜǊل Ƈا  بناǌưا ببعǌاتƿعال ǑƼ Ǌوتكتن Üالخطبة Ǌوم عليǀت

Ǌدمƿ-  Ǉخلدو Ǉاب -           Ǌليƍ Ǉالمحس Ƙواجبا ǇمƼ ÜƩرتبة التدري ǉليدǀت Ǐر علǋالظا Ǉللسلطا 

              Ǌر كرمǌويظ Ǌلبƿ ǑƼ Ǌيد محلƨا ليǋونشر Ǌبذكر نعم Ǉويكو ÜǊحسانƍ Ǐعل Ǉشكر المحس

 ÜƩا ناشئة           عند الناǋتشيد Ǒة التƽالمختل Ƙاưر التعارǌوتظ ÜǊرتǌش ƾǀوتتح Ǌǋجا ƴƽيرتƼ 

              ƴالمرب Ǉتكوي ǑƼ أساسا ǉاعتماد Ǉذا ما يمكǋو Üالشكر والجحود Ǉاد الحاصل بيưالت Ǉع

 Ǒالنحو التال Ǐالعام للنص عل Ǐية المعنƌبر Ơيسم ǐالذ Ǒ1 (:......السيميائ(.  

 :والجحود المربƲ السيميائي الخاƫ بالشكر -1

  

  

  

  

  

  

  

  
     Ǉد بيǀل-  Ǉخلدو Ǉاب -          ÜƯƿاد  والتناưة تƿعال Ǒǋالشكر والجحود و Ǉة بيƿالعال 

 Ǉدالليي Ǉليǀح ǑƼ والسخط وكل Ǐưخر الرƈ طرف ǑƼو Üورƽبة والنƹالر Ǉائم بيǀال  

                                                           
)1  (Ǉسويدا Ǒسام :ƫلية القصǗص في د Ü234-235.  

   شقاƅ-       سعادة                 + 
           رƷبة

              الجحود             الشكر         
  
  

Ǎالرض         Ưالسخ             
  
  

       الǘ شكر   نƻور                       الǘجحود
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ƍيجابǑ سمتǊ السعادة ويجمƴ بيǇ الشكر والالجحود والرÜǏư أما الحǀل الداللǑ            :  اǕول

  .مƴ بيǇ الجحود والالشكر والسخط وسمتǊ البارƨة الشǀاƇالƛانƼ Ǒيج

                  Ǉموưالعام لم Ǒالدالل ƴيƨدم التوǀي ǐالعام الذ Ǒالسيميائ ƴالمرب Ǉا مƿوانطال

             ƴناعة والطمǀال Ǉائمة بيǀال Ƙاưƿمتعددة باعتماد التنا Ƙيعاƨتو Ƈجراƍ مكانناƎبƼ Üالخطبة

)   ǉوالمحبة والكر(    لǌوالعلم والج Ü  ) السيميائية التالية      )الشروالخير و Ƙللمربعا Ǉكما يمك Ü

 ǁذل Ơưتو Ǉأ:  

ƈ-ƲمƯبالقناعة وال ƫالسيميائي الخا Ʋالمرب  :  

       Ǒǋ ناعةǀال  " ǃبالقس Ǎ1(....."الرض(         Ÿا Ǌسم لƿ بما Ǒưو الراǋ نوعǀال ǇنساǗاƼ Ü

يويةÜ تعالǏ مǇ رƾƨ وǑǋ مǇ الưƽائل الحميدة التǑ يجب التحلǑ بǌا لبلوƷ السعادة الدن              

 الذǐ كاƿ Ǉنوعا بمنصبǊ الذƿ ǐلدƍ ǉياǉ السلطاǇ ونجد          - ابǇ خلدوǇ  –وǋذا ما نجدǉ عند     

  ƴالطم  )Ƙالسعايا  (            ǑǌƼ Üناعةǀة الƽص ƴم Ưة مذمومة تتعارƽو صǋناعة وǀد الư وǋ

  .تƌدƍ ǐلǏ االƼتراƇ وƿول الƨور و بذلǁ خسارة الدنيا و اǓخرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1  ( ǐبادƈ ƨيروƽال :Ƨمالقامو Ü3 ص Ü76.  

   الخسارة-              الفوز       + 
  رƷبة                   

               القناعة                           الطمع      
  
  

Ǉالمحبة                         الكر     
  
  

                   الƯ ǘمƲ                           الǘ قناعة
ƅوفا      
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جد الƛنائية تتوƨع بيǇ الǀناعة والطمƴ علǏ مجاليǇ         مǋ Ǉذا المخطط السيميائǑ ن        

            ÜخرةǓبالدنيا وا ƨوƽال Ǌوسمت ÜƇاƼوالو ƴناعة والمحبة والالطمǀال Ǉبي ƴما موجب يجمǋأحد

          ǑƼ لةƛادة والمتمưيم المǀال ƴويجم Ü سالبƼ Ǒانƛأما المجال ال  :   Üناعةƿالال Üǉالكر Üƴالطم

      Ǔالغالبة خسارة الدنيا وا Ǌوسمت Üاد         والغدرưة تƿعال ƴناعة والطمǀة الƿعال Ǉذ أƍ خرة

Ưƿوتنا.  

ƒ-üǊو الج ǃبالعل ƫالسيميائي الخا Ʋالمرب  :  

 مǇ  - ابǇ خلدوǇƍ–  Ǉ العلم يǀوم ǑƼ النص علǏ اǗلǀاǋ Ƈذǉ الوظيƽة التǑ يمارسǌا                

               Ǒǀوم المتلǀي ƚحي ÜǇالسلطا Ǌا لǌأتاح Ǒالمدرسة المالكية الت ǑƼ Ʃرصة التدريƼ خالل

لمرسل بصƽة مستمرة طيلة ساعاƘ التدريÜƩ حتǏ يتمكǇ مǇ تحصيل المعارف            بسƌال ا 

               Ʃالمدر Ǌذا ما اعترف بǋو Üاǌلǌيج Ǒمور التǕا Ưوجود بع Ǉم مƹبالر ÜǊتƨبحو Ǒالت

               Ǒالسلطانية الت Ƙل الذاưƽل ǉشدة شكر Ʃتعك Ǒخيرة التǕالوحدة ا ǑƼ ة صريحةƽبص

شƛ Ƌنائية العلم باǕشياƇ واǕمور المطلوبة      تكرمƘ مƴ كل ذلǁ بتعيينǊ للتدريƩ و ǋكذا تن        

Ǒالنموذج التال ƾƼو ǎخرƋل بǌوالج :  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الموƖ-                             الحياة      + 
         Ʒموƭ المعارƹ        وƝ المعارƹ وض

              الǌǀƽية                  الǌǀƽية
  

üالكس               
           الجǌل                                       العلم        

     
  

     الشر          الخير
  
  

üǊج ǘال                          ǃعل ǘال          
Ǘاد     اǊجت 
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                   ǑƼ اد والكسلǌاالجت Ǉائم بيǀاد الưة تƿعال Ǒǋ لǌنائية العلم و الجƛ Ǉة بيƿالعالƼ

                Ǉالناجم ع Üلǌوالالج Üوالخير Üالعلم Ǉبي ƴنجد المجال الموجب يجم ƚطرف بحي

  .ل الƛانƼ Ǒسالب و يجمƴ بيǇ الجǌل والشر والالعلم الناجم مǇ الكسلاالجتǌادÜ أما المجا

              ǇيكوƼ Ǒأما المجال السلب Üيةǌǀƽالمعارف ال Ɵوưو ƾطري Ǉع Ǉيكو ǑيجابǗالمجال اƼ

               Ǐتسع ǐالذ Ʃالتدري ǑƼ بةƹالر Ƙمو Ǒية وبالتالǌǀƽالمعارف ال Ưموƹ ƾطري Ǉع

  .السعاية ƍلǏ تحǀيǌǀا
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 ƛرÜǐ خصبÜ يمكǇ أǇ يشتمل علǏ مختلف أنواع اǕشكال          –ابǇ خلدوǇƍ        – Ǉ نƛر   

النƛريةÜ ونظرا لǌذا االتساع ǇƎƼ سرعة البحƚ ال تسمƠ بتǀصǑ كل اǕشكالÜ وǋكذا ǀƼد               

  .   التراجمÜ السيرةÜ الرسائلÜ الخطابة: اƿتصرƘ الدراسة علǏ العناصر التالية 

Ǖا ƴتتب Ǉم ƾخالل ما سب ǇومƝالنتائ Ǉجملة م Ǐلƍ Ƙتوصل Üشكال المدروسةǕا ǑƼ دبية:  

 ǑƽƼ التراجم اتƠư لǑ أǇ بنية النصوص تǀوم علǏ وظيƽة مركƨية مشتركة                   -1

Ü تعتمد علǏ وظائف أساسية ƛابتةÜ أما الوظائف الƽرعية Ƽتتناسب طردا مƴ              "التعريف"

  .طول النص

أǇ يكوǇ  :  الخاصة بكل نص   كما توصلƘ مǇ خالل الوƿوف علǏ المحدداƘ السردية           -

Ü الذǐ يجعل منǊ ساردا مǇ خارج البنية السرديةư"         Üمير الغائب ǋو  "المƌلف مǇ خالل    

 Ǐالخلف"يتبن Ǉية مƌالر"Ǌالنص بصيغة  ووظائف خاصة ب Ưرد بعرƽين ƚبحي Ü.  

-            ƴللترجمة تعامل م ǉسرد ǑƼ ǐالراو Ǉأ Ǒل Ǉا    "االسم العلم " وتبيǌيƼ Ǐة استغنǀبطري Ü

  .م الشخصǑ مǀابل االحتƽاظ باللǀبÜ الذǐ حƾǀ الشǌرة لصاحب التعريفعǇ االس

-   Ƙمراحل التعريف        :   وتكشف دراسة الشخصيا Ưبع ǑƼ Ǉمưالترسيمة العاملية تت Ǉأ

  . ƹياب ƍما العامل المساند أو المعارÜƯ وǋذا يعنǑ اكتƽاƇ المرحلة بخمسة عوامل ǀƼط

ظǌرƘ أǇ بنيتǌا تǀوم علǏ وظيƽة مركƨية  أما دراستǑ للنصوص السيرة الغيريةǀƼ Üد أ    -2

Ü وتعتمد علǏ وظائف أساسية ƛابتةÜ أما الوظائف الƽرعية Ƽتختلف تبعا            "التعريف"واحدة  

  .لمǀتưياƘ التعريفÜ الخاصة بطبيعة اǕصول التǑ تنحدر منǌا كل شخصية

ية Ǒǋ اشتراǁ السيرة الغير   :  واتưحƘ لǑ أƛناƇ دراسة المحدداƘ السردية نتيجة مǌمة        -

  .المƌلفÜ الراوÜǐ الưمير: مƴ الترجمة ǑƼ المǀوالƘ السردية التالية

 ورƹم كل ذلƎƼ ǁنǌا تختلف مǇ حيƚ توظيف اسم العلمÜ الذǐ يرد ظاǋرا أو مغيبا                  -

  .وراƿ Ƈناع الكنيةÜ وذلǁ بحسب الطبيعة النوعية للتعريف

سة أǇ   كما تختلف أيưا ǑƼ الخصائص العاملية للشخصياÜƘ حيƚ أظǌرƘ الدرا             -

الترسيمة العاملية الخاصة بالشخصية السلطانيةÜ تتưمǇ جميƴ عواملǌا عبر كاƼة مراحل           

النصÜ أما الترسيمة الخاصة بالشخصية الشعبيةǀƼ Üد عرǑƼ ƘƼ بعƯ مراحل السيرة              

  .   ƹياب عنصر الصراعÜ وǋذا يعنǑ أǇ خانة المعارưة ترد Ƽارƹة
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3-         Ǉأ Ǒل Ǉللسيرة الذاتية تبي Ǒدراست ǑƼو         Ǒǋ يةƨة مركƽلوظي ƴưبنية النص تخ 

  .Ü وتستعيǇ بوظائف أساسية وƼرعية متكاملة"التعريف"

أǇ يكوǇ  :   أما ما توصلƍ ƘليǊ مǇ خالل المحدداƘ السردية المستنبطة مǇ النص              -

               ÜƘƿالو Ʃƽن ǑƼ ساردا و شخصية Ǌيجعل من ǐالذ Üنا المتكلمǕمير اư خالل Ǉلف مƌالم

  Ǐيتبن" ƴية مƌت  "الر Ǒالت Ü      مراحل النص Ưبع ǑƼ و "عتمدǋ ميرưال"     ǐوم الراوǀكذا يǋو  Ü

Ǌسلوب و وظائف خاصة بƋالسيرة ب Ưبعر.  

-        Ǌسميǀلف يوظف العلم بƌالم Ǉا أưأي Ƙووجد   :      Ǌويتǋ ƾيǀدف تحǌب Üبǀالل Üاالسم

 .الƽردية

-              ƘاƇاưƼ Ưبع ǑƼ رǀتƽي Ǒالمخطط العامل Ǉأ Ǉد تبيǀƼ Ƙأما بخصوص تحليل الشخصيا 

  .      ل المساندة أو المعارưةالنص لعام

4-        Ǐلƍ لنص الرسالة Ǒخالل دراست Ǉم Ƙالمخاطب   :   و توصل Ǉأ  ) Ǌليƍ المرسل  ( Üائبƹ

Ü يعتمد ǑƼ الرسالة الكتابة وسيلة تحكǑ للغائب                   )الكاتب(وǋذا يعنǑ أǇ المرسل       

)Ǌليƍ المرسل. (  

-          ǎعناصر كبر Ǐوم علǀتƼ أما بنية النص )   ÜƯالعر Üدمةǀا   )الخاتمة  المǌرع منƽتت Ü

  .عناصر صغرǎ متعارف عليǌا بيǇ الكتاب 

أنǌا تǀوم علƛ Ǐنائية متưادة مǇ      :   كما تبيǇ لǑ أƛناƇ الوƿوف علǏ البنية الداللية للنص         -

الǀيم اǗيجابية والسلبيةÜ تشكل المعنǏ العام لمưموǇ الرسالةÜ الذǐ تتƽرع منǊ مختلف              

 المعانǑ المستخرجة 

5-  Ǒدراست ǑƼو      Ǒل Ǉلعنصر الخطابة تبي   :   ǐالراو Ǉة   )المرسل(أǌالمواج Ǐيتبن Ü

 Ǌليƍ المرسل ƴالمباشرة م)Ǒǀر)المتلưحا ƾلمتل Ǒيحك Ǌأن Ǒذا يعنǋو Ü.  

-                  ǎالعناصر الكبر ƚحي Ǉالرسالة م ƴم ƴاطǀبنية الخطابة تت Ǉا أưأي Ƙكما وجد 

ر الصغرǎ التÜ   Ǒ وتختلف ǑƼ بعƯ العناص     )المǀدمةÜ العرÜƯ الخاتمة  (المشكلة لǌا   

  .تǀتưيǌا طبيعة الخطابة

 وƿد لمسƘ أيưا مǇ خالل البنية الداللية لنص الخطبةÜ نƩƽ النتيجة المستنبطة سابǀا               -

  . ǑƼ الرسالة 
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ǋذǑǋ ǉ أǋم النتائƝ التǑ توصلƍ Ƙليǌا بصƽة عامةÜ كما أشير ǋنا ƍلǏ أǇ  مدونة                  

" Ǉخلدو Ǉشكال الم     "    ابǕا Ǐا علǌاشتمال Ǐلƍ ةƼاưǗا تشتمل    باǌنƎƼ Üالمذكرة ǉذǋ ǑƼ دروسة

أيưا علǏ جوانب أخرǎ منǌا الخطاب النǀدÜǐ الخبرÜ الجدلÜ وǑǋ جديرة باالǋتمام               

 Ǌجوانب ƴوع بجميưذا المجال ليكتمل الموǋ يرتاد Ǉأراد أ Ǉوالدراسة لم.  

  

  * وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين* 
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 * ǃن الكريƆالقر 
 أبو الحسǇ حاƨم الǀرطاجنǑ منǌاج البلغاƇ وسراج اǕدباÜƇ تǀديم وتحǀيƾ محمد الحبيب             -1

  .مÜ1981 2ابǇ خوجةÜ دار الغرب اǗسالمÜǑ بيروƘ لبناÜǇ ط

2-       ǏعشǕا Ơصب Üǐشندǀلǀال Ǒعل Ǉب Ʃأبو العبا   :      Ǉنسخة مصورة ع ÜنشاǗصناعة ا ǑƼ

  ƌالم ÜميريةǕد        الطبعة ا Üليف والترجمة والطباعة والنشرƋسسة المصرية العامة للت. Üط

  .Ƙ.د

 أبو جƽعر محمد بǇ جرير الطبرÜǐ جامƴ البياǇ عǇ تƋويل ǐƈ الǀرÜǇƈ دار الƽكر                 -3

  Üمصر Üرةǋاǀال ÜǇلبنا ÜƘ1408بيروùǋ/1984م. 

Ü دار   أبو حامد الغƨالƍ ÜǑحياƇ علوم الديÜǇ طبعة مصورة عǇ طبعة لجنة نشر الǀƛاƼية             -4

 Üمصر  Üرةǋاǀال ÜǇلبنا ÜƘبيرو Üكرƽ1356الÜùǋ1975م .  

5-      Ǒيروانǀال ƾرشي Ǉب Ǉالحس Ǒأبو عل   :      ƾيǀتح Üǉدǀون Ǌدابƈالشعر و Ǉمحاس ǑƼ العمدة  :

  .مÜ2001 1عبد الحميد ǋنداوÜǐ المكتبة العصرية صيداÜ بيروÜƘ ط

6-          Ǒأحمد التيجان Ǉمحمد ب Ǉب Ÿالدار العربية :   أبو محمد عبد ا    ÜƩتون Üليبيا Üللكتاب 

 .   م1981طÜ  .د

 أبو محمد علǑ بǇ أحمد بǇ حƨم الظاǋرÜǐ الƽصل ǑƼ الملل واǋǕواƇ والنحلÜ دار                -7

  .م1983طÜ .المعرƼة بيروÜƘ لبناÜǇ د

8-              Üǐمحمد البجاو Ǐعل ƾيǀتح ÜǇالصناعتي Üǐل العسكرǌس Ǉب Ÿعبد ا Ǉالل الحسǋ أبو 

  .Ü.Ƙ دƘ2 عيسǏ الباجǑ الحلبǑ وشركائÜǊ طمحمد أبو الưƽل ƍبراǋيمÜ منشورا

الƽاعل ǑƼ المنظور السميائÜǑ دراسة ǑƼ الǀصة الǀصيرة الجƨائريةÜ          :   أحمد  طالب   -9

  . م2002طÜ .دار الغرب للنشر والتوƨيÜƴ وǋراÜǇ الجƨائرÜ د
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10-  ǑƼأحمد الحو   :          Üمصر Üرةǋاǀال Üة مصر للطباعة والنشرưǌدار الن Üالخطابة ǇƼ

   .م2002طÜ  .د

11-  Ǒرستانǌأحمد الش   :         ÜƘة بيروƼدار المعر ÜǑمحمد سيد الكيالن ƾيǀتح Üالملل والنحل

  . م1404ùǋ/1984طÜ  .لبناÜǇ د

12-  Ǒاشمǌسسة المعارف           :   أحمد الƌم Üلغة العرب Ƈنشاƍو Ƙأدبيا ǑƼ دبǕر اǋجوا

  .Ƙ.طÜ د.بيروƘ لبناÜǇ د

13-         ǇنوƼايا وưƿ Ǒر العربƛالن ǑƼ عبد العال Ʃالشركة المصرية     أحمد يون Üونصوص 

  .مÜ1996 1العالمية للنشرÜ لونجوماÜǇ ط

14-    ǐليا الحاوƍ   :            ÜǇلبنا ÜƘبيرو Üالمكتبة العصرية Üعند العرب ǉالخطابة وتطور ǇƼ

  .مÜ1959 1ط

15-  ǐليا الحاوƍ   :          Ƙالمكتبة العصرية بيرو Ƙمنشورا Üعند العرب ǉالخطابة وتطور ǇƼ

  .مÜ1959 1لبناÜǇ ط

السرد ǑƼ مǀاماƘ الǌمذانÜǑ الناشرÜ الǌيئة المصرية العامة للكتابÜ           :  ر أيمǇ بك  -16

  .م1998ط . الǀاǋرةÜ مصر Ü د

17-  Ǉخلدو Ǉاب   :           Ǉأيام العرب والعجم والبربر وم ǑƼ المبتدأ والخبر Ǉكتاب العبر وديوا

Ü دار الكتاب اللبنانÜǑ مكتبة المدرسة    :  Ü الناشر )التاريƣ(عاصرǋم مǇ ذوǐ السلطاǇ اǕكبر    

   .Ü 14 م1983بيروÜƘ لبناÜǇ د ط Ü سنة 

18-ǐمخشرƨط:  ال Üمصر Üرةǋاǀال Üدار المصحف Üالناشر Üسير الكشافƽ2ت Ü1977.  

النص السردǐ نحو سميائية لاليديولوجياÜ دار اǕماÜǇ الرباط         :   السعيد بǇ كراد   -19

  .م1996 1المغربÜ ط

20-     Ƙر محمد تواǋالمغرب العرب    :   الطا ǑƼ أدب الرسائل     ÜǇامƛوال ƴالساب Ǉرنيǀال ǑƼ Ǒ

  . م1993طÜ .ديواǇ المطبوعاƘ الجامعية Ü الجƨائرÜ د

21- ǐبادƈ ƨيروƽد: ال Üد ط ÜǇلبنا Ƙبيرو ƴدار العلم للجمي Ü المحيط Ʃاموǀال. Ƙ.  

ǑƼ أصول  :   تƼƨيطاǇ تودوروف روالǇ بارƈ ƚمبر وتواكسرÜ مارƈ ǁنجينوا           -22

  .مÜ1987 01المدينÜǑ دار الشƌوǇ الǀƛاƼيةÜ طبعة أحمد : الخطاب النǀدǐ الجديدÜ ترجمة
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مركƨ :  محمد نديم خشƽةÜ الناشر   :  اǕدب و الداللةÜ ترجمة   :   تƼƨيطاǇ تودوروف  -23

  .مÜ1996 سنة 1اǗنماƇ الحưارǐ حلب سورياÜ ط

الشعريةÜ ترجمة شكرǐ المبخوÜƘ رجاƇ بǇ سالمةÜ دار         :   تƼƨيطاǇ طودوروف  -24

ưالدار البي Üال للنشرǀطتوب Üالمغرب Ƈ1ا Ü1987م.  

25-  ǐيدƨال ƾيƼتو   :          ÜƩتون Üللنشر Ʃسيرا Üǐدǀالن ƚالترا ǑƼ دبيةǕوم اǌƽم Ƙتجليا

 .م1985طÜ .د

 .مÜ1979 1المعجم اǕدبÜǑ دار العلم للمالييÜǇ بيروÜƘ ط:  جبور عبد النور-25

  .م1968طÜ .لساǇ العربÜ دار صادر بيروÜƘ د:  جمال الديǇ بǇ منظور-26

27-   Ǉيم الشعرية   :  ناظم حسǋاƽم)       ƨالمرك Üيمǋاƽوالم Ɲǌصول والمنǕا ǑƼ ارنةǀدراسة م

  .مÜ1994 1الǀƛاǑƼ العربÜ Ǒ الدار البيưاƇ المغربÜ بيروÜƘ لبناÜǇ ط

28-Ǒحميد حميدان  : ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك ÜǑدبǕد اǀمنظور الن Ǉم ǐبنية النص السرد

  .مÜ2002 سنة 3الدار البيưاÜƇ المغربÜ  بيروÜƘ لبناÜǇ ط

29-   ǁمال Ǉد         :   رشيد ب Üائرƨصبة للنشر الجǀدار ال Üالسميائية السردية ǑƼ دمةǀط .م

  .م2000

30-  Ƙبار Ǉترجمة      :   روال Üصǀلل ǐالتحليل البنيو Ǐمدخل ال  :   ƨمرك ÜǑمنذر عياش

  .مÜ2002 2اǗنماƇ الحưارÜǐ حلبÜ سورياÜ ط

31-    Ǉاƿطو ǎدوƼ Üǐريم العيساو   : Ƙد الذاǀة ال  -نƇراƿ     Üةƿبالشار Ƙتياƽأندية ال Üسيرة

  .مÜ1999 1الدار المصرية اللبنانية الǀاǋرةÜ مصرÜ ط

32-  Ǉسويدا Ǒط         :   سام ÜǇلبنا ÜƘداب بيروǓدار ا ÜǑالعرب Ǒالنص الروائ ǑƼ ƚ1أبحا Ü

  .م2000

33-  Ǉسويدا Ǒط         :   سام ÜǇلبنا Ƙداب بيروǓدار ا Üصص وشعرية السردǀداللية ال ǑƼ1 Ü

  م 1991

Ü المركƨ الǀƛاǑƼ   )الƨمÜǇ السردÜ التبئير  (تحليل الخطاب الروائǑ    :  يǇ سعيد يǀط  -34

  .مÜ1997 3العربÜǑ الدار البيưاƇ المغربÜ بيروÜƘ لبناÜǇ ط
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35-  Ǉطيǀسعيد ي   :   ǐال الراوƿ  )    السيرة الشعبية ǑƼ الحكائية Ƙالبنيا(   ǑƼاǀƛال ƨالمرك Ü

  .Ü1997 1العربÜǑ الدار البيưاƇ المغربÜ بيروƘ لبناÜǇ ط

36-  Ǒƿوƨسمير المر   :           Ƙالمطبوعا Ǉديوا Üصةǀنظرية ال  Ǐلƍ مدخل Üجميل شاكر

  .Ü.Ƙ د1الجامعيةÜ الجƨائرÜ الدار التونسية للنشرÜ ط

بناƇ الرواية دراسة مǀارنة لƛالƛية نجيب محƽوظÜ الǌيئة المصرية         :   سيƨا أحمد ƿاسم   -37

  .م1984طÜ .العامة للكتابÜ الǀاǋرةÜ مصرÜ د

  .Ü.Ƙ دǇ7 ومذاǋبǑƼ Ǌ النƛر العربÜǑ دار المعارفÜ مصرÜ طالƽ:  شوư Ǒƿيف-38

طÜ .مناƝǋ النǀد المعاصرÜ دار اƼǓاƾ العربيةÜ الǀاǋرة مصرÜ د          :   صالưƼ Ɵل  -39

 .Ƙ.د

Ü    2نظرية البنائية ǑƼ النǀد اǕدبÜǑ مكتبة اǕنجلو المصريةÜ ط          :   صالưƼ Ɵل  -40

 .م1980

Ü ديواǑƼ (  Ǉ الǀصة الجƨائرية الحديƛة    دراساƘ(منطƾ السرد   :   عبد الحميد بورايو   -41

 Üائرƨالجامعية الج Ƙم1994المطبوعا.  

42-     ƾعتي ƨيƨد        :   عبد الع ÜƘبيرو Üة العربيةưǌدار الن ÜƩندلǕا ǑƼ Ǒدب العربǕا. Üط

  .Ƙ.د

43-Ǉحس Ǒطبعة :   عبد الغن Üدار المعارف مصر Ü3التراجم والسيرƘ د Ü.  

Ü دار توبǀال للنشرÜ الدار     )ة ǑƼ مǀاماƘ الحريرǐ   دراس(الغائب  :   عبد الƽتاƟ كيليطو   -44

  .مÜ1987 1البيưاƇ المغربÜ ط

45-   ǐادر الشاوǀالمغرب   (الكتابة والوجود   :   عبد ال ǑƼ السيرة الذاتية(   Üƾيا الشرǀريƼƍ Ü

  .م1999بيروƘ لبناÜǇ د طÜ سنة / الدار البيưاƇ المغرب

46-    ǐالذاتية   :   عبد اللطيف محمد الحديد Ǉالسيرة بي ǇƼ      ÜǑدبǕد اǀالن Ƈوư ǑƼ والغيرية 

  .مÜ1996 1دار السعادة للطباعةÜ مصرÜ ط

بحǑƼ ƚ البنية السردية للموروƚ الحكائǑ       (السردية العربية   :   عبد اŸ ابراǋيم    -47

Ǒط: الناشر) العرب Üسسة العربية للدراسة والنشرƌسنة 2الم Ü2002م.  
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تƽكيǁ الخطاب االستعمارǐ وƍعادة     (السردية العربية الحديƛةÜ    :   عبد اƍ Ÿبراǋيم   -48

Ü 3تƽسير النشƋةÜ المركƨ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاÜƇ المغربÜ بيروÜƘ لبناÜǇ ط             

  .م2003

المتخيل السردǐ مǀارباƘ نǀدية ǑƼ التناص والرǎƌ والداللة           :   عبد اƍ Ÿبراǋيم   -49

  .م1Ü 1990المركƨ الǀƛاǑƼ العربÜǑ بيروƘ لبناÜǇ الدار البيưاƇ المغربÜ ط

50-   Ǉكنو Ÿمكتبة المدرسة ودار الكتاب           :   عبد ا ÜǑدب العربǕا ǑƼ Ǒالمغرب Ʒالنبو

  .مÜ1975 3اللبنانÜǑ بيروÜƘ لبناÜǇ ط

51-    Ưمرتا ǁعبد المال   :     ǐكيكية سيميائية مركبة    (تحليل الخطاب السردƽمعالجة ت

 .م1995ط .Ü ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجƨائرÜ د")ƿƨاƾ المدƾ"لرواية 

52-   Ưمرتا ǁعبد المال   :        Üالجامعية Ƙالمطبوعا Ǉديوا Üائرƨالج ǑƼ ǑدبǕر اƛالن ǇنوƼ

  .م1983طÜ .د

اللغة الƛانية ƍ ǑƼشكالية المنƝǌ والنظرية والمصطلǑƼ Ơ الخطاب           :   Ƽاưل ƛامر  -53

             ÜǇلبنا ÜƘبيرو Üالمغرب Ƈاưالدار البي ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك Üƚالحدي Ǒالعرب ǐدǀالن

  .مÜ1994 1ط

54-  Ɲيكتور ايرلنƼ   :         ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك Üمحمد Ǒترجمة الول Üالشكالنية الروسية

 .مÜ2000 1الدار البيưاÜƇ المغربÜ  بيروÜƘ لبناÜǇ ط

55-  Ǉيليب لوجوƼ   :          ƨالمرك ÜǑترجمة عمر حل ÜǑدبǕا ƣوالتاري ƾاƛالسيرة الذاتية المي

  .مÜƘ1 Ü1994 لبناÜǇ طالǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاƇ المغربÜ بيرو

56-  ǐمحمد العمر   :     ǑناعƿǗة الخطاب اƹبال ǑƼ)     دراسة ǑƼ Ǒǀوتطبي ǐمدخل نظر

                ÜƇاưالدار  البي  Üƾيا الشرǀريƼأ Üول نموذجاǕا Ǉرǀال ǑƼ الخطابة Üالخطابة العربية

  .مÜ2002 2المغربÜ بيروÜƘ لبناÜǇ ط

57-         ǐƨادر الراǀبكر عبد ال Ǒأب Ǉمحمد ب   : ÜƟمختار الصحا     ÜǑدار الكتاب العرب 

  .م1981طÜ .بيروÜƘ لبناÜǇ د

58-         ǑندلسǕا ǁمال Ǉب Ÿعبد ا Ǉط      :   محمد ب ÜǇلبنا ÜƘبيرو Üمƨح Ǉدار اب ÜيةƽلǕ1ا Ü

  .م2002
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59-   ǐمحمد عابد الجابر   :    Ǉخلدو Ǉكر ابƼ)      ǑƼ معالم نظرية خلدونية Üالعصبية والدولة

ǑسالمǗا ƣالوحدة العربية)التاري Ƙدراسا ƨمرك Üط ÜǇلبنا ÜƘبيرو Ü7 Ü2001م.  

شرƟ ابǇ عǀيل علǏ ألƽية ابǇ مالÜǁ دار الƽكرÜ          :   محمد محǏ الديǇ عبد الحميد      -60

  .مÜ1974 16بيروÜƘ لبناÜǇ الǀاǋرةÜ مصرÜ  ط

عصر سالطيǇ المماليǁ ونتاجǊ العلمǑ واǕدبÜǑ مكتبة اǓدابÜ :   محمود رƾƨ سليم     -61

  .م1955طÜ .مكتبة الجماميÜƨ مصرÜ د

62-  ǐبيدƨال Ǐưمرت   :          ÜƘبيرو Üدار مكتبة الحياة ÜƩاموǀر الǋجوا Ǉم Ʃتاج العرو

  . Ü1306ùǋ 1لبناÜǇ  ط

63-    Ǒعƨسعد البا ÜǑالرويل Ǉالدار        :   ميجا ÜǑالعرب ǑƼاǀƛال ƨالمرك ÜǑدبǕد اƿدليل النا

 .مÜ2000 2البيưاÜƇ بيروÜƘ ط

64-    Ǒعƨسعد البا ÜǑالرويل Ǉميجا   :    ǑدبǕد اƿدليل النا)Ƈاưƍ     تيارا Ǉسبعي Ǉر مƛكǕ ة

Ü المركƨ الǀƛاǑƼ العربÜǑ الدار البيưاÜƇ المغربÜ بيروÜƘ         )ومصطلحا نǀديا معاصرا  

 .مÜ2002 3لبناÜǇ ط

65-        ǑƼالموا ƾاƨصة العربية :   ناصر عبد الرǀبداع   ...الǗدراسة للسرد  (عصر ا

ǐجرǌال ƴالراب Ǉرǀال ǑƼ Ǒصصǀط)ال Üمصر ÜƘدار النشر للجامعا Ü3 Ü1997م.  

طÜ .دليل الناƿد اǕدبÜǑ دار ƹريب للطباعة والنشر والتوƨيƴ الǀاǋرةÜ د         :   نبيل راƹب  -66

  .م1998

  .Ƙ.طÜ د.تǇƽ الǀص ǑƼ النظرية والتطبيÜƾ مكتبة ƹريبÜ مصرÜ د:  نبيلة ƍبراǋيم-67

68-ǐالحمو Ƙوƿد:  يا ÜƘبيرو Üدار صادر ÜǇد.معجم البلدا Üط.Ƙ .  

ù دار اƼǓاƾ الجديدةÜ    )دراساǑƼ Ƙ النǀد اǕدبǑƼ)   Ǒ معرƼة النصÜ    :   يمنǏ العيد  -69

  .مÜ1985 3بيروÜƘ لبناÜǇ ط

Ƙو الدوريا Ƙالمجال :  
  

1- Ǒكر العالمƽمجلة العرب و ال. 
  


